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Regulament de organizare și funcționare a grupurilor consultative de studenți 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 și art. 52 din Carta Universității București, în vederea strângerii 

raporturilor dintre beneficiarii procesului didactic și cadrele didactice, la nivelul Facultății de Drept se vor 

organiza mai multe grupuri consultative, alcătuite din studenții cu o implicare deosebită în anumite arii 

de excelență academică. Rolul acestor grupuri va fi acela de a oferi avize facultative cu privire la 

chestiuni legate de domeniul lor de competență, la solicitarea Decanului sau a Biroului de conducere al 

Facultății, în vederea unor decizii ce vor fi supuse Consiliului Facultății.  

Membrii acestor grupuri consultative vor putea fi invitați la anumite ședințe ale organelor de conducere 

ale Facultății în măsura în care pe ordinea de zi a discuțiilor există puncte cu privire la care Decanul 

consideră că punctul de vedere al unuia dintre aceste grupuri este util. 

I. Grupul consultativ al studenților merituoși 

Din acest grup vor face parte: 

(i) cei 3 studenți de anul I care au obținut cele mai mari medii la examenul de admitere (în 

cazul mediilor egale, vor fi selectați cei care au media de bacalaureat mai mare) 

(ii) câte 10 studenți din fiecare serie din anii II, III și IV, și anume studenții care au obținut cele 

mai mari medii din serie în anii universitari pe care i-au parcurs (în cazul mediilor egale, vor 

fi selectați cei care au media mai mare la disciplinele fundamentale); 

(iii) câte 3 studenți masteranzi ai fiecăruia dintre programele de master, care au obținut cele 

mai mari note la examenul de admitere la respectivul program de master (în cazul mediilor 

egale, vor fi selectați cei care au media mai mare la examenul de licență); 

(iv) câte 3 absolvenți ai fiecărui program de master, care au obținut cele mai mari medii 

generale în cadrul programului (în cazul mediilor egale, vor fi selectați cei care au media mai 

mare la disciplinele indicate în poziția I a în planul de învățământ pe fiecare dintre cele două 

semestre), în primul an după absolvire; în cazul în care în cursul acelui an, absolventul 

urmează un alt program de învățământ, calitatea de membru se păstrează până la expirarea 

unui termen de un an de la încetarea/absolvirea acelui program; 

(v) studenții care, reprezentând Facultatea de Drept a Universității din București, au obținut 

rezultate notabile la concursurile (naționale sau internaționale) studențești pe teme juridice 

(la probele juridice) în anul următor realizării performanței; pentru concursurile naționale, 

sub condiția ca la acestea să fi participat echipe reprezentând cel puțin 6 facultăți (e.g. 

Hexagon) se au în vedere studenții care au obținut locurile I sau II, iar pentru cele 

internaționale cei care au obținut locurile 1-4 în faza finală a concursului (în cadrul premiilor 

colective, membrii activi ai echipei premiate vor face cu toții parte din selecție).  

Alcătuirea listei membrilor va fi efectuată de către Secretariatul Facultății pe baza criteriilor de mai sus. 

Includerea pe listă va fi confirmată de către fiecare candidat selectat conform criteriilor de mai sus. 

Calitatea de membru este valabilă pentru un an universitar. În cazul în care vreunul dintre studenții 

selectați pe baza acestor criterii nu își dă acordul sau refuză în mod expres calitatea de membru al 

grupului, locul său nu va fi completat. Membrii grupului își pot desemna un secretar care să țină 

evidența membrilor și care să gestioneze comunicațiile cu conducerea Facultății. 

Calitatea de membru a unui student dintre cei selectați conform criteriilor (i) și (ii) nu se reînnoiește 

automat pentru anul universitar următor, ci se acordă în fiecare an pe temeiul clasificării relevante 

pentru anul în cauză. Membrii grupului care au fost selectați în calitatea lor de studenți de anul al IV-lea 

și care după absolvirea programului de licență nu se regăsesc în situația de la punctul (iii) își vor putea 
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păstra calitatea dacă, în cursul primului an după absolvire, se înscriu la un alt program de studii, până la 

împlinirea un termenului de un an de la încetarea/absolvirea acestui program. 

Membrii grupului vor fi sprijiniți în proiectele lor academice, inclusiv în redactarea de studii și articole și 

în urmarea unor alte programe de studiu. În limita mijloacelor disponibile, Facultatea de Drept va sprijini 

financiar pe membrii grupului în vederea continuării studiilor juridice în străinătate. 

Grupul poate redacta rapoarte pe teme de interes din perspectiva procesului didactic (inclusiv pe 

chestiuni administrative legate de desfășurarea procesului didactic) pe care să le supună atenției 

Decanului. Aceste rapoarte pot fi întocmite la cerere sau din oficiu. Procedura de redactare a acestor 

rapoarte va fi stabilită de către membrii grupului, cu consultarea conducerii Facultății. 

Reprezentanții acestui grup pot fi invitați (fără a avea drept de vot) la punctele de discuție din cadrul 

organelor de conducere ale Facultății, în funcție de domeniul reprezentat și de relevanța sa pentru 

punctul în discuție respectiv. 

În vederea perfecționării abilităților pedagogice ale Membrilor grupului și creșterii calității predării, 

cadrele didactice titulare ale Facultății de Drept au dreptul de a-i invita pe membrii grupului, chiar și 

după încetarea acestei calități,   să participe la activități didactice cu avizul colectivului de disciplină, al 

Decanului și al Directorului de Departament. 

De asemenea, chiar și după încetarea calității de membru, membrii grupului pot fi cooptați în echipe de 

cercetare în vederea realizării unor proiecte de cercetare, colocvii, seminare sau conferințe în cadrul 

Facultății de Drept a Universității din București. 

Membrii grupului, în ansamblu, în mod individual sau sau în formații de lucru rezultând din criteriile de 

la punctele (i)-(v) in funcție de care au fost selectați, colaborează cu cercurile științifice pe discipline ale 

Facultății de Drept, cu asociațiile studențești, cu Asociația Conferințele Facultății de Drept a Universității 

din București și cu asociațiile de alumni în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice ale acestor entități. 

II. Grupul consultativ al „Prietenilor Bibliotecii” 

Din acest grup vor face parte câte 3 studenți din fiecare dintre anii II-IV și master care au cea mai 

frecvență utilizare a resurselor de carte juridică și periodice juridice ale filialei din Facultatea de Drept a 

Bibliotecii Centrale Universitare. 

Includerea pe listă va fi confirmată de către fiecare candidat selectat conform criteriilor de mai sus. 

Calitatea de membru este valabilă pentru un an universitar. În cazul în care vreunul dintre studenții 

selectați pe baza acestor criterii nu își dă acordul sau refuză în mod expres calitatea de membru al 

grupului, locul său nu va fi completat. Membrii grupului își pot desemna un secretar care să țină 

evidența membrilor și care să gestioneze comunicațiile cu conducerea Facultății.  

Calitatea de membru a unui student dintre cei selectați nu se reînnoiește automat pentru anul 

universitar următor. 

Membrii acestui grup se pot organiza pe baze democratice și pot desemna câte un reprezentant pentru 

fiecare tip de serviciu asigurat de bibliotecă. Grupul poate redacta rapoarte pe teme de interes din 

perspectiva organizării și utilizării bibliotecii pe care să le supună atenției Decanului. Aceste rapoarte pot 

fi întocmite la cerere sau din oficiu. 

Reprezentanții acestui grup pot fi invitați (fără a avea drept de vot) la punctele de discuție din cadrul 

organelor de conducere ale Facultății, în funcție de domeniul reprezentat și de relevanța sa pentru 

punctul în discuție respectiv. 


