
Centrul de Consiliere si Orientare în Cariera

FACULTATEA DE DREPT

Perioada de înscriere: 09 - 13 iulie
Probe eliminatorii și de competență lingvistică: 14 iulie

Desfășurarea probelor de concurs: 15 iulie
A fişarea rezultatelor parțiale: 16 iulie

Confirmarea locurilor: 18 - 21 iulie
Redistribuirea locurilor neconfirmate: 22 iulie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 23 - 26 iulie
Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie

Perioada de înscriere: 06 - 12 septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie

Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie
Afișare rezultate actualizate: 20 septembrie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 21 - 24 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: 25 septembrie

Perioada de înscriere: 15 - 19 septembrie
Probe eliminatorii și de competență lingvistică: 20 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs: 21 septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 22 septembrie

Confirmarea locurilor: 23 - 26 septembrie
Afișare rezultate actualizate: 27 septembrie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 27 - 29 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: 30 septembrie

Perioada de înscriere: 08 - 14 iulie
A fişarea rezultatelor parțiale: 17 iulie

Confirmarea locurilor: 18 - 23 iulie
Redistribuirea locurilor neconfirmate: 24 iulie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 25 - 29 iulie
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie

SESIUNEA IULIE 2021 SESIUNEA IULIE 2021

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

www.ucv.ro

MASTERLICENȚĂ

Condiţii de admitere şi calculul mediei: Condiţii de admitere şi calculul mediei:

Contact

DREPT                                     buget 158, taxă 220, FR 150
   Drept                                                              240 credite IF/IFR   

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE                            180 credite IF
   Administraţie publică                                buget 39, taxă 50               
   Administraţie publică (Dr.-Tr.Severin)          buget 35, taxă 60 
          

Media examenului de bacalaureat 100%

DREPT                                                         60 credite IF

Drept privat                                           buget 55, taxă 10

Dreptul afacerilor/
  Business law (în lb. engleză)              buget 40, taxă 10

 Științe penale                                        buget 55, taxă 10

ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE                        120 credite IF
Administrație publică                            buget 45, taxă 15 

Media generală a examenului de licență*

* Absolvenții altor specializări decât specializarea Drept, vor susține un test scris de verificare  a cunoștințelor specifice 
domeniului Drept, conform tematicii examenului de licență a domeniului Drept, sesiunea iulie 2021, care va fi evaluat 
cu  notă (nota minimă 5).
Candidații care nu au studiat în programul de licență limba străină engleză vor susține o probă eliminatorie de testare 
a competențelor lingvistice pentru programul în limbi străine, proba fiind apreciată de comisia de admitere prin 
calificativul admis/respins.

* Absolvenții altor specializări decât specializarea Administrație publică, vor susține un test scris de verificare  
a cunoștințelor specifice domeniului Științe administrative, conform tematicii examenului de licență a domeniului 
Științe administrative, sesiunea iulie 2021, care va fi evaluat cu notă (nota minimă 5).

Telefon: (004) 0351 177 100

Adresă: Calea Bucureşti, nr. 107D, Craiova

Web: http://drept.ucv.ro/
Email: secretariat@drept.ucv.ro

Facebook: facebook.com/drept.ucv
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