De-a lungul multor generaţii, profesorii Facultăţii de Drept au fost
implicaţi în redactarea celor mai importante legi ale României:
constituţiile române, codurile civil, penal, de procedură civilă şi
procedură penală, şi au fost permanent în vâltoarea vieţii cetăţii,
exercitând adesea cele mai înalte funcţii în stat: preşedinţi ai
camerelor parlamentului, prim-miniştri, miniştri şi secretari de
stat. În acelaşi timp, profesorii acestei facultăţi au fost autorii
celor mai importante lucrări ştiinţifice din domeniul dreptului,
publicate în România, fiind adesea recunoscuţi nu numai în ţară,
ci şi în străinătate ca specialişti de renume.
Facultatea desfăşoară cooperări cu instituţii similare din ţară
şi din străinătate, participând cu succes în efortul naţional de
integrare în lumea academică mondială. Astfel, Colegiul Juridic
Franco-Român de Studii Europene s-a înfiinţat în Facultatea de
Drept în 1995, în urma colaborărilor stabilite cu universităţile
Paris I Panthéon-Sorbonne, Aix-Marseille, Bordeaux, Evry-Vald’Essonne, Lille 2 Droit et Santé, Montpellier, Orléans, Paris II
Panthéon-Assas, Paris X Ouest Nanterre-La Défense, Poitiers,
Reims Champagne-Ardenne, Rennes I, Strasbourg şi Toulon.
De asemenea, Facultatea de Drept face parte din reţele internaţionale prestigioase, ca Rotterdam Law Network (compusă
din peste 30 de instituţii de învăţământ superior). În egală
măsură, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti
participă activ la programul Erasmus Plus, atât în componenta
referitoare la primirea de studenţi şi cadre didactice de la
universităţile partenere, cât şi prin efectuarea de mobilităţi de
către studenţi şi cadrele didactice ale facultăţii.

Proiecte şi premii
Profesorii Facultăţii de Drept s-au remarcat de-a lungul timpului
prin elaborarea de tratate, monografii, lucrări de legislaţie
comentată şi adnotată, prin publicarea de articole, studii şi note
privind speţe rezumate şi comentate în reviste de specialitate din
ţară şi din străinătate. În acest context se impune a fi menţionată
obţinerea de-a lungul vremii a unor premii cunoscute în lumea
ştiinţifică, pentru lucrările elaborate de cadre didactice ale
facultăţii precum: premii ale Academiei Române, premii ale
Asociaţiei Juriştilor din România etc.
De asemenea, cadrele didactice ale Facultăţii de Drept au predat,
în calitate de profesori invitaţi la numeroase universităţi din
străinătate şi au participat la conferinţe, simpozioane, congrese,
organizate în ţară şi în străinătate.
La rândul lor, studenţii Facultăţii de Drept au obţinut, de-a
lungul timpului, premii la importante concursuri internaţionale,
precum Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
(locul III mondial, 2018, Viena), Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition, Ben Telders International Moot Court
Competition, Concours européen des droits de l'homme René
Cassin.

Carier
e
Magistratură – judecători sau procurori
Avocatură
Notariat
Consilieri juridici
Consilieri pentru afaceri europene
Consilieri în cadrul serviciului de probaţiune
Executori judecătoreşti
Practicieni în insolvenţă
Grefieri
Profesori şi/sau cercetători în cadrul
învăţământului universitar
Număr de cadre didactice titulare: 71
Număr de studenţi: 3951
Număr de laboratoare: 5
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STUDII

PROGRAME DE

LICENŢĂ

MASTERAT

PROGRAM/SPECIALIZARE
» Drept
Înscrieri şi concurs: iulie 2020
Număr de locuri estimat: 301 buget, 2 locuri
buget pentru cetăţenii români de etnie romă,
297 (taxă)
Taxă anuală: se va anunţa ulterior
Învăţământ la distanţă: 400 locuri
Înscrieri şi concurs: iulie şi septembrie 2020
În sesiunea din luna septembrie se fac înscrieri numai pentru
absolvenţii cu diploma de licenţă ai unei alte facultăţi, în cazul
în care au rămas locuri disponibile după sesiunea iulie 2020.

» Dreptul afacerilor
» Carieră judiciară
» Drept privat
» Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
» Drept internaţional public
» Dreptul Uniunii Europene
» Ştiinţe penale
» Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat
» Dreptul urbanismului şi al amenajării teritoriului
» Master profesional de drept european şi internaţional
al afacerilor (în limba franceză)
» Arbitrajul internaţional (în limba engleză)

Înscrieri şi concurs: septembrie 2020
Număr de locuri estimat: 240 buget, 3 locuri buget
pentru cetăţenii români de etnie romă), 357 (taxă)
Taxa anuală: se va anunţa ulterior

DOCTORAT
» Drept
Înscrieri şi concurs: septembrie 2020
Număr de locuri estimat: învăţământ cu frecvenţă:
buget cu bursă–10; buget fără bursă–10; taxă–20

Facultatea de Drept este cea mai veche facultate a Universităţii
din Bucureşti. Înfiinţată la data de 25 noiembrie 1859,
prin decret semnat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
Facultatea de Drept din Bucureşti a premers cu cinci ani
crearea Universităţii din Bucureşti, în anul 1864.
Structura activităţilor a fost adaptată la cele mai recente cerinţe
de modernizare a învăţământului, cu particularităţile specifice
domeniului juridic, s-au perfecţionat planurile de învăţământ,
programele analitice ale disciplinelor, metodele de instruire.
Activitatea de cercetare beneficiază şi de o structură organizatorică
adecvată, în cadrul facultăţii funcţionând centre de cercetare (Centrul
de Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Centrul de Studii în
Dreptul Concurenţei, Centrul de Drepturile Omului, Centrul de Drept
Social Comparat, Centrul de Drept European, Centrul de Teoria
Generală a Dreptului şi de Drepturi Noi, Centrul de Studii în Domeniul
Dreptului Proprietăţii Intelectuale, Centrul de Procedură Civilă,
Centrul de Cercetare în Domeniul Ştiinţelor Penale, Centrul de Studii
în Arbitraj Comercial Internaţional, Centrul de Studii Interdisciplinare
în Drept, Etică şi Religie, Centrul pentru Studii de Drept Natural şi
Analiză Normativă, Centrul pentru Studii în Dreptul Internaţional şi
Transnaţional) în care se organizează multiple activităţi ştiinţifice:
sesiuni şi conferinţe internaţionale, dezbateri, mese rotunde,
seminarii practice, studii de caz, procese experimentale, seminarii
metodologice, şcoli internaţionale, şcoli de vacanţă, concursuri de
pledoarii şi eseuri, lansări de reviste etc.

