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Nu-ți depăși niciodată
drepturile, și ele vor deveni
curând nelimitate.
Jean-Jacques Rousseau

OFERTA EDUCATIONALĂ
Prezentarea generală a ofertei de admitere 2019

Finalitățile programului de studii

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat
din Moldova oferă pentru anul 2019 posibilitatea
înscrierii la concursul de admitere pentru următoarele
forme de studii:

Absolventul specializării Drept, își va desfășura
activitatea profesională în toate sferele vieții socioeconomico-culturale ale Republicii Moldova.
Specialistul își poate desfășura activitatea profesională:

•

Studii de licență cu frecvență la zi (contract și •
buget);
• Studii de licență cu frecvență redusă (contract);
• Masterat (contract și buget)
•
Înscrierea la concurs se realizează în baza actelor fără
susținerea examenelor de admitere, sunt alocate locuri
cu finanțare bugetară.
•

în cadrul organelor Procuraturii, ale Ministerului
Afacerilor Interne, instanțele judiciare, birourile de
avocați ale Republicii Moldova, borouri notariale,
birouri de executare și probațiune, etc.;
în domeniul relațiilor economice în cadrul
întreprinderilor naționale şi transnaționale,
departamente, ministere, organizații internaționale;
în cadrul autorităților publice centrale, Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Economiei,
Ministerului Justiţiei, Curţii Constituţionale,
Parlamentului, Guvernului Republicii Moldova, etc.
în cadrul autorităților publice locale.

Înmatricularea cu finanțare bugetară, se face în
ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs
ale candidaților, în limitele numărului de locuri pentru •
care se organizează concursul.
Specialistul în domeniul jurisprudenţei poate să
Taxa anuală pentru studii în baza de contract: 10 000 desfăşoare activitatea profesională în toate sferele
lei (studii de licență la zi); 5 000 lei (studii de licență vieţii Republicii Moldova, ţinând cont de specialitatea
la frecvență redusă), 11 000 lei (studii masterat); nominalizată în conformitate cu planul de studii
Taxa de studii poate fi achitată în rate.
(licenţiat în drept).
Durata studiilor de licență: 4 ani pentru învățământ cu
frecvență la zi și 5 ani pentru învățământ cu frecvență Activitatea profesională a specialistului în domeniul
redusă.
jurisprudenţei se desfăşoară în conformitate cu
Durata studiilor de master: 1, 5 ani pentru programele abilităţile, competenţele şi aptitudinile achiziţionate pe
de studii 90 de credite (pentru absolvenții facultăților parcursul anilor de studii la universitate.
de Drept) și 2 ani pentru programe de studii 120 de
credite (pentru absolvenții altor facultăți) învățământ
Finalitățile instruirii la facultatea noastră
cu frecvență la zi și 5 ani pentru învățământ cu se dovedesc a fi apreciabile. Mândria noastră sunt
frecvență redusă.
absolvenții ei, personalități notorii care s-au afirmat în
funcții de deputați, miniștri, diplomați etc.
Astfel, la întrebarea Ce facultate și ce specialitate sămi aleg ? – stare de incertitudine, răspunsul nostru
este Facultatea de Drept a USM .

