STUDII
POSTUNIVERSITARE
DE SPECIALIZARE
ANUL UNIV. 2009 - 2010

LA STUDIILE POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE SE POT ÎNSCRIE
ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ, INDIFERENT DE SPECIALIZAREA
ABSOLVITĂ.
ÎNSCRIERI: 23 NOIEMBRIE - 18 DECEMBRIE 2009 - la Secretariatul Facultăţii de
Drept, zilnic între orele 09 – 13 (sâmbătă şi duminică nu se fac înscrieri).
Nr. crt.
1.

Specializarea
Drept privat
“Reglementări cuprinse în noul cod civil şi noul cod de
procedură civilă”

Nr. de locuri
320

Selecţia se face în funcţie de media examenului de licenţă, iar în caz de medii egale la
examenul de licenţă, departajarea se va face pe baza mediei generale a anilor de studii.
Durata - 1 an ( 3 convocări)
TAXA DE STUDIU - 1300 lei - se va achita în contul Facultăţii de Drept, astfel:
-

prima jumătate din taxa de studiu - 650 lei - la înscriere;

-

a doua jumătate din taxa de studiu - 650 lei - până la începerea convocării a II-a (30 mai
2010).

Taxa de studiu se achită în contul Facultăţii de Drept:
RO42RNCB0076010452620037/ RON BCR, sector 5
Pe ordinul de plată (de încasare) va fi menţionat:
• numele candidatului/cursantului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană);
• studii postuniversitare de specializare - Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.
Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
•

cerere de înscriere

•

certificat de naştere şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume copie legalizată

•

diplomă de licenţă - copie legalizată

•

foaie matricolă - copie legalizată

•

C.I. sau B.I. - copie simplă

•

chitanţă de plată a jumătate din taxă – 650 lei – în contul Facultăţii de Drept
RO42RNCB0076010452620037/ RON BCR, sector 5

•

dosar plic

ATENŢIE !
Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalenta acesteia.
Diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ pentru forma de lungă durată, până în anul
1993 inclusiv, sunt echivalente cu diploma de licenţă.

DECAN,
Conf. univ.dr. Flavius A. Baias

FAB/AC/RV/2 ex.

