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Prezentarea Specialității Drept:
Pregătirea specialiștilor în domeniul
dreptului este unul din scopurile pe care
Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din
Cahul și le-a propus încă de la momentul
înființării acesteia, scop devenit realizabil
începînd cu anul 2001 cînd sunt
înmatriculați primii studenți la această
specialitate.
Absolvenții noștri s-au integrat cu
succes pe piața muncii atît la nivel
regional, cît și la nivel național, astfel
încît, în prezent îi putem regăsi în
rîndurile avocaților, procurorilor, asistenților judiciari, colaboratorilor Serviciului
Vamal, Poliției de Frontieră, Instituțiilor
penitenciare, precum și în alte instituții,
activînd în sectorul juridic.
Activitatea juristului modern, corect
gestionată, implică utilizarea eficientă pe larg

a bazelor disciplinelor teoretice generale
universitare la nivelul ce-i asigură perceperea
adecvată a realităţilor actuale. Activitatea
ştiinţifică în domeniu ţine de elaborarea
suportului
teoretic
adecvat
pentru
aplicabilitatea practică a realizărilor din
domeniul jurisprudenţei. Suportul teoretic se
referă atât la disciplinele cadrului juridic
fundamental: teoria generală a dreptului,
drept constituţional, drept administrativ, drept
internaţional, drept european, cât şi la
disciplinele ce posedă un caracter mai
pragmatic : drept financiar, drept bancar,
drept ecologic, criminalistică, psihologie
juridică, inclusiv a unor domenii principiale
în cadrul dreptului Uniunii Europene protecţia drepturilor consumatorului, dreptul
concurenţei, etc.
Catedra de Drept curează organizarea
studiilor la specialitatea Drept pe două
cicluri:
- Ciclul I (studii superioare de licență)
– Drept (zi/f.r.)
- Ciclul II (studii superioare de
master), în cadrul a două programe:
- Dreptul afacerilor și
- Științe penale
Catedra urmăreşte în concret formarea
de jurişti avînd următoarele capacități:
•
•

Posedarea de cunoştinţe fundamentale de legislaţie, jurisprudenţă,
doctrină;
Capacitatea de a enunţa şi exprima

opinii cu privire la diferitele
probleme pe care le ridică instituţiile
de drept şi de a oferi soluţii litigiilor
ivite în cazuistica judiciară;
• Capacitatea de a concepe acţiuni în
justiţie, de a pronunţa şi redacta
hotărâri judecătoreşti;
• Capacitatea de a susține public o
cauză;
• Abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a diferitelor
instituţii de drept;
• Aptitudinea de a lucra în echipă;
• Conştiinţa responsabilităţii sociale a
profesiei de jurist: magistrat, avocat,
notar, consilier juridic, etc.
În prezent, Catedra de Drept dispune
de toate mijloacele necesare organizării şi
desfăşurării activităţilor didactice, de
cercetare ştiinţifică şi practico-aplicativă,
precum şi de cadre didactice, răspunzând
exigenţelor impuse de reglementările în
vigoare privind managementul calităţii în
învăţământul superior.
Pe lîngă Facultatea de Drept și
Administrație publică activează și Clinica
Juridică unde studenții facultății oferă
consultații juridice gratuite cetățenilor,
dobîndind astfel experiența necesară
desfășurării ulterioare a unei activități de
succes.
NOI ÎȚI OFERIM O ȘANSĂ!!!

UNIVERSITATEA DE STAT
”B. P. HASDEU” DIN CAHUL

DOCUMENTELE NECESARE
PENTRU ADMITERE:

FACULTATEA DE DREPT ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

1. Actul de studii în original;
2. Diploma de bacalaureat, în original;
3. Certificatul medical-tip (nr.086-U),
eliberat în anul admiterii;
4. 4 fotografii 3x4 cm;
5. Extrasul din carnetul de muncă (pentru
persoanele angajate în câmpul muncii);
6. Copia buletinului de identitate a
candidatului și a unui dintre părinți (în
cazul în care nu s-a atins vîrsta de 20
de ani);
7. Dosar + o folie din plastic;
8. Livretul militar sau adeverinţa ,de
recrut;
9. Chitanţa de plată a taxei de înscriere.
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