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DREPT 

 

 

1. Misiunea programului de studii 
 
 Programul de studii de licență are misiunea de a desfășura activități didactice cu 
scopul de a forma specialiști de înaltă calificare pentru activitățile juridice, didactice, 
științifice și de a asigura și dezvolta resursele și instrumentele necesare desfășurării 
proceselor de educație la standarde de calitate superioare, necesare menținerii competitivității 
în spațiul european al învățământului juridic.   

Concomitent, programul de studii de licență își asumă și misiunea de cercetare 
științifică, axată pe asigurarea și dezvoltarea cercetării științifice la nivelul performanțelor 
contemporane, în permanentă colaborare cu instituțiile similare din țară și din străinătate. 

Totodată, programul de studii se încadrează în contextul mai larg al misiunii facultății 
și al universității, respectiv, de a participa la formarea culturii și conștiinței ecologice a 
absolvenților. Misiunea astfel formulată particularizează programul de studii în sistemul de 
învățământ superior juridic, conținând elemente de specificitate și oportunitate în concordanță 
cu cadrul național al calificărilor. 
 
2. Obiectivele programului de studii 
 
 Obiectivele programului de studii constau în formarea de juriști cu o temeinică 
pregătire fundamentală și de specialitate, având în același timp o amplă cultură juridico-
ecologică, respectiv inițierea și desfășurarea unor acțiuni în scopul conștientizării societății 
civile asupra dreptului la un mediu sănătos și asupra importanței accesului la justiție pe 
probleme de mediu.  
 Programul de studii asigură dobândirea competențelor profesionale și transversale 
necesare desfășurării, după absolvire, activităților specifice domeniului juridic în 
conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior.  
  
3. Competențe dobândite  
 

Competențe profesionale 

� Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din 
domeniul juridic; 

� Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic; 
� Aplicarea legislației românești, a legislației U.E. și a celorlalte instrumente 

juridice internaționale; 
� Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, 

dreptul U.E. și dreptul internațional; 



� Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare 
la o problemă de drept concretă; 

� Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, încadrarea lor 
corectă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor. 

 
Competențe transversale: 

� Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea 
regulilor deontologice specifice domeniului; 

� Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice; 

� Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de 
formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o, limbă de 
circulație internațională. 
 

4. Descrierea calificării prin: 
     Rezultatele învățării1 definite prin: 

 
a) Cunoștințe 
La terminarea programului de licență Drept, absolventul trebuie: 

� să cunoască, să înțeleagă și să utilizeze conceptele, teoriile, principiile și 
metodele fundamentale de cercetare specifice dreptului; 

�  să explice și să interpreteze ideile, procesele, fenomenele, stările și tendințele 
specifice activității în domeniul juridic; 

� să cuprindă într-o structură unitară și coerentă  principalele teoretizări vizând 
conceptele, strategiile și tehnicile specifice domeniului și din domeniile 
conexe; 

� să dobândească cunoștințe, competențe și abilități corespunzătoare stadiului 
actual de dezvoltare a științelor juridice la nivel european, în scopul asigurării 
unor perspective de angajare pe piața muncii internă și internațională; 

� să aplice tehnici și instrumente specifice domeniului juridic; 
� să aplice cunoștințele necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare 

la o problemă de drept concretă; 
� să utilizeze legislația în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor 

concretă din punct de vedere juridic și în soluționarea lor. 

b) Aptitudini 

La terminarea programului de licență Drept, absolventul trebuie: 
� să utilizeze adecvat conceptele, teoriile și metodele din domeniul juridic; 
� să utilizeze tehnicile și instrumentele logice specifice profesiilor din domeniul 

juridic; 
� să aibă capacitatea de interpretare și aplicare a legislației românești, a 

legislației europene și a normelor de drept internațional; 

                                                 
1 ,,rezultatele învățării" înseamnă enunțuri care se referă la ceea ce cunoaște, înțelege și este capabil să facă un 
cursant la terminarea unui proces de învățare și care sunt definite sub formă de cunoștințe, aptitudini, 
responsabilitate și autonomie (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al 
calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții) 



� să folosească interpretarea comparativă a instituțiilor juridice din dreptul 
național, din dreptul european, din dreptul altor state, precum și din dreptul 
internațional; 

� să utilizeze eficient cunoștințelor dobândite în culegerea datelor și 
informațiilor referitoare la o problemă de drept concretă; 

� să interpreteze și utilizeze adecvat sursele de drept în analiza situațiilor 
juridice, precum și în încadrarea și soluționarea lor corectă din punct de vedere 
juridic; 

� să utilizeze eficient resursele de comunicare și a surselor de informare și de 
formare profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă străină 
de circulație internațională; 

� să utilizeze tehnologia informatică modernă pentru tehnoredactare, procesare 
de informații și accesare de baze de date cu informații juridice sau baze de 
date specifice activității din diferitele structuri organizaționale (instanțe, 
parchete, uniuni profesionale etc.). 

c) Responsabilitate și autonomie 
La terminarea programului de licență Drept, absolventul trebuie: 

� să realizeze sarcinile profesionale în mod eficient și responsabil, cu 
respectarea regulilor deontologice specifice domeniului juridic; 

� să aplice tehnicile de muncă eficientă în echipă (specifice domeniului juridic, 
dar și interdisciplinare), cu respectarea palierelor ierarhice; 

� să execute responsabil sarcinile profesionale, în condiții de autonomie 
restrânsă și asistență calificată; 

� să fie familiarizat cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și 
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate; 

� să conștientizeze nevoia de formare continuă, pentru dezvoltarea personală și 
profesională; 

� să aibă capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de 
probleme în contexte profesionale diferite (avocat, judecător, procuror, notar 
public, consilier juridic etc.). 

 
5. Titlul și calificarea obținute 

� titlul: Licențiat în Drept 
� denumire calificare: Drept 
� cod calificare: L40101001010 
 

6. Informații privind nivelul calificării 

� Nivelul calificării: Studii universitare de licență – 6 CNC (Cadrul Național al 
Calificărilor) 

� Durata oficială a programului de studii și numărul de credite de studii 
transferabile (conform ECTS/SECT): 4 ani – 240 credite ECTS/SECT 

 
7. Ocupații posibile pentru absolvenți cu Diplomă de licență, conform „Clasificării 

Ocupațiilor din România": avocat – 261101; jurisconsult – 261102; consilier juridic – 261103; 

cercetător în domeniul științelor juridice – 261915; asistent de cercetare în științele juridice – 261916; 



notar – 261906; procuror – 261201; judecător – 261202; executor judecătoresc – 261901; asistent 
judiciar – 261921; revizor jurist – 261914. 
 


