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Centrul de Consiliere si Orientare în Cariera

FACULTATEA DE DREPT 

Domenii şi programe de studiu:               Număr de locuri:

DREPT                                                          buget 167, taxă 170, FR 100
   Drept                                                                                   240 credite ZI/FR   

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE                                                180 credite ZI 
   Administraţie publică                                                    buget 39, taxă 40                    
   Administraţie publică  Dr. Tr. Severin                           buget 26, taxă 55
   
   

        

Condiţii de admitere şi calculul mediei:

Media examenului de Bacalaureat 100%

Web: htpp://drept.ucv.ro/ 

Str. Calea București 107D, Craiova
Tel./Fax: 0351.177100

E-mail: secretariat@drept.ucv.ro 

SESIUNEA IULIE 2020
Perioada de înscriere: 09 - 17 iulie

Afişarea rezultatelor parțiale: 18 iulie
Confirmarea locurilor: 20 - 23 iulie

Afişarea rezultatelor: 24 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Perioada de înscriere: 07 - 12 septembrie

Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie
Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie

Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

În campus studenţii mai beneficiază şi de sală de bibliotecă, aulă, sală de procese simulate, sală de procese  simulate, sală de sport, terenuri de sport, cafenea şi alte facilităţi pentru studenţi.

EXPERIENȚĂ STUDENȚEASCĂ UNICĂ!

Facultatea de Drept îţi oferă şansa să studiezi un semestru în mari universităţi europene – partenerele instituţiei noastre în programul european Erasmus.

UN CAMPUS MODERN ȘI BINE ECHIPAT:  are în prezent peste 2000 de studenţi la cursurile cu frecvenţă şi cursurile cu frecvenţă redusă, în cadrul specializărilor  Facultatea de Drept
Drept și Administraţie publică.

Studenţii beneficiază de competenţele a 70 cadre didactice, cu activitate deosebită de cercetare ştiinţifică (11 premii ale Academiei Române), care oferă materiale didactice la toate 
disciplinele din programul de învăţământ.

În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti: Asociaţia Europeană a studenţilor în Drept (ELSA), Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova (ASD-UC).
ÎȚI DESCHIDEM LUMEA!

Absolvenţii facultăţii au de asemenea rezultate foarte bune la concursurile de intrare în profesia de avocat. Totodată, o mare parte din absolvenţii specializării Administraţie publică au devenit 
funcţionari publici.

Absolvenţii facultăţii au reuşit să se înscrie în programe masterale în afara ţării sau să lucreze în instituţii europene (Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului etc).

Facultatea de Drept asigură studenţilor cadrul pentru a putea participa la activităţi extracurriculare precum: Hexagonul Facultăţilor de Drept, Şcoala de Vară, Şcoala de Iarnă, Seminarul comun de drept 
penal (Fribourg-Craiova), Procese simulate, Cercuri studenţeşti, , Conferinţe de specialitate, Seara Dreptului, activităţi caritabile, activităţi de voluntariat etc.International Mediation Tournament

Absolvenţii facultăţii pot beneficia de acces la doctorate în cotutelă cu profesori din universităţile partenere (Dijon, Fribourg, Saarbrucken, Lille etc.). Finalizarea acestor studii asigură recunoaşterea 
titlului de doctor în ambele ţări.

Studenţii pot efectua practica de specialitate în: instanţe judecătoreşti ; cabinete notariale; societăţi profesionale de avocaţi; cabinete ale mediatorilor; Parchete ale Ministerul Public; cabinete ale 
executorilor judecătoreşti; autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; Direcţia Judeţeană de Statistică, Dolj; Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă; ADR Sud-Vest Oltenia; Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere; Antidrog; DGASPC, Dolj; Penitenciarul de Minori şi Tineri, Craiova; Serviciul de Probaţiune, Dolj; Parlamentul României; Curtea Constituțională Română; Primăria 
Municipiului Craiova; Instituţia Prefectului Judeţul Dolj; Avocatul Poporului.

Conform informaţiilor centralizate de Ministerul Justiţiei, absolvenţii specializării Drept ocupă locul trei la examenul de intrare la Institutul Naţional al magistraturii de la înfiinţarea acestuia.

Activitatea didactică se desfăşoară în amfiteatre, săli de curs, săli de seminar şi laboratoare de criminalistică, medicină legală şi informatică juridică, toate dotate cu aparatură de înaltă calitate.
Facultatea beneficiază de o bibliotecă proprie, cu acces liber la raft şi resurse IT, cuprinzând bibliografia de referinţă în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională.

Căminele accesibile studenţilor au fost reabilitate recent şi oferă condiţii de cazare la standarde europene.

OPORTUNITĂŢI POSTUNIVERSITARE: studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat şi studii universitare de masterat şi studii universitare doctorale în cotutelă.

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE: Prin cunoştinţele teoretice şi practice dobândite, studenţii pot accesa următoarele profesii: judecător, procuror, avocat, consilier juridic, notar, executor judecătoresc, 
magistrat asistent, practician în insolvenţă, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcţionar în administraţia publică, funcții de specialitate în instituțiile europene (Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene s.a.), cadru didactic în învățământul superior, etc.

Facultatea de Drept beneficiază de Programul de mobilităţi europene ERASMUS+ la următoarele universităţi partenere: Université de Bourgogne, Dijon, Franţa; Université de la Franche-Comté, 
Besançon, Franţa; Université Lille 2 Droit et Santé, Lille, Franţa; Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, Franţa; Université du Sud Toulon-Var, Toulon, Franţa; Università di Corsica – Pasquale Paoli, Franţa; 
Universität des Saarlandes, Saarbrucken, Germania; Université de Fribourg, Elveţia; Universidad Autonoma de Madrid, Spania; University of Salamanca, Spania; Universitatea din La Coruna, Spania; 
Università degli studi di Torino, Italia; Università degli studi Roma Tre, Italia; Universitá degli Studi di Milano, Italia; Universitatea din Pecs, Ungaria; New Bulgarian University, Bulgaria; St. Cyril and St. 
Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria; University of national and world economy, Bulgaria; Istanbul Kemerburgaz University, Turcia; Pavol Jozef Šafárik University, Kosice, Slovacia; University of 
Zagreb, Croatia; Universitatea de Stat din Moldova; Jagiellonian University, Cracovia, Polonia; Università degli studi di Teramo, Italia  etc.


