Conferinţa Decanilor Facultăţilor de Drept din Europa Centrală şi de Sud-Est
În perioada 5 – 7 mai 2011 a avut loc, la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, cea
de-a 4-a ediţie a Conferinţei Decanilor Facultăţilor de Drept din Europa Centrală şi de Sud-Est.
Conferinţa reprezintă o iniţiativă a Facultăţii de Drept din Viena, Austria, reprezentată prin
decanul acesteia, dl. prof. dr. Heinz Mayer, care a fost lansată în anul 2008 şi care îşi propune să
faciliteze schimbul de experienţă academică între facultăţile de drept din această zonă a Europei,
schimburile de profesori şi studenţi precum şi să contribuie la armonizarea eforturilor
participanţilor în vederea adaptării învăţământului juridic la exigenţele evoluţiei procesului
educaţional modern, european şi mondial.
De la înfiinţare, lucrările conferinţei au avut loc anual la Viena până în anul 2010, când
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti s-a oferit să găzduiască, în anul 2011, cea de-a
4-a ediţie a conferinţei.
La lucrările conferinţei din acest an au participat:
- dl. prof. dr. Heinz Meyer, decan, Universitatea din Viena, Austria
- dl. conf. dr. Josef Kotasek, prodecan, Universitatea „Masaryk” din Brno, Republica Cehă
- dl. prof. dr. Pal Sonnevend, prodecan, Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Ungaria
- dl. prof. dr. István Szabó, prodecan, Universitatea Catolică „Pázmány Péter” din Budapesta,
Ungaria
- dna. prof. dr. Lydia Tobiasova, prodecan, Universitatea „Comenius” din Bratislava, Slovacia
- dna. prof. dr. Vera Stangova, prodecan, Universitatea „Carol” din Praga, Republica Cehă
- dna. conf. dr. Elzbieta Mikos-Skuza, prodecan, Universitatea din Varşovia, Polonia
- dl. conf. dr. Andrij Schkolyk, Universitatea din Liov, Ucraina
- dl. prof. dr. Veaceslav Panzari, decan, Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Republica
Moldova
- dl. prof dr. Zika Bujuklic, prodecan, Universitatea din Belgrad, Serbia
- dl. conf. dr. Branislav Ristivojevic, prodecan, Universitatea din Novi Sad, Serbia.
Din România, au participat, ca invitaţi:
- dl. prof. dr. Dan Claudiu Dănişor, decan, Universitatea din Craiova
- dl. prof. dr. Radu Ioan Motica, decan şi dl. conf. dr. Lucian Bercea, prodecan, Universitatea
de Vest din Timişoara
- dna. conf. dr. Daiana Vesmaş, prodecan, Universitatea din Sibiu
- dl. lect. dr. Mircea Dan Bob, Universitatea Babeş-Boliay din Cluj Napoca.
Au mai participat, cu statut de invitaţi, dna. prof. dr. Rose-Nöelle SCHUTZ, directorul l’Ecole
doctorale Droit et Science politique „Pierre Couvrat” şi dl. prof. dr. Eric Savaux de la
Universitatea din Poitier, Franţa.
Gazdele au fost reprezentate de dl. conf. dr. Flavius Baias, decanul facultăţii, dl. prof. dr. Dan
Oancea, şeful catedrei de drept public, dna. conf. dr. Claudia Costea, dna. conf. dr. Milena
Tomescu şi dl. lect. dr. Claudiu Buglea, secretarul ştiinţific al facultăţii.
La deschiderea conferinţei a participat şi dl. prof. dr. Ioan Pânzaru, Rectorul Universităţii din
Bucureşti.
Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Evaluarea facultăţilor de drept
2. Raport asupra evaluării Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti

3. Posibile soluţii pentru o mai bună mobilitate a studenţilor şi profesorilor între facultăţile de
drept participante
4. Discutarea unui posibil protocol de colaborare între facultăţile de drept participante
5. Stabilirea datei şi a principalelor teme ale celei de-a 5-a Conferinţe a Decanilor
6. Diverse
Conferinţa a hotărât încheierea unei convenţii de colaborare între facultăţile de drept participante
în vederea creării condiţiilor necesare amplificării schimburilor de profesori şi studenţi şi a
continuării eforturilor comune în vederea stabilirii unor criterii generale unitare de evaluare a
facultăţilor de drept.

