Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de master: Drept
admitere-dr@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Drept
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Prof. univ. dr. Ioan SCHIAU, ioan.schiau@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor și instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui
master, precum: regim matrimonial; testamentul; societatea comercială, cooperarea judiciară
internațională în materie penală, actul legislativ în dreptul UE, etc;
 Interpretarea normelor juridice și analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei
discipline din cadrul acestui master;
 Dezvoltarea abilităţilor de a acţiona de pe poziţia specifică fiecărei părţi din cadrul relațiilor
contractuale sau procesuale, în calitate de avocat, consilier juridic, judecător, procuror,
funcţionar public, funcționar public european, notar.
Scurtă descriere a programului de studii:
Promovarea programului educaţional de aprofundare în domeniul legislației europene și cât
privește cariera judiciară vizează dezvoltarea culturii juridice în sfera dreptului civil, procesual civil,
comercial, dreptului familiei, penal și procesual penal, precum şi a celui european privat și public; a
capacității de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice ramurilor de drept menționate
anterior; creșterea competenţei profesionale centrate pe permanenta relaţionare a
competenţelor teoretice şi aplicativ-practice, precum şi pe cercetare ştiinţifică; creșterea
responsabilității în privinţa exercitării atribuţiilor specifice postului, precum şi în privinţa
interpretării şi aplicării obiective a legislaţiei relevante în domeniul masterului.
Perspective după finalizarea studiilor:
Programul de masterat urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesionale în acord cu cerinţele şi
evoluţia pieţei muncii, precum şi dezvoltarea cunoaşterii şi a cercetării în domeniul dreptului
european. Absolvenții acestui program pot urma, cu
respectarea modalităților specifice de recrutare, cariere
precum: jurist, consilier juridic, judecător, avocat, notar,
funcţionar public, procuror, funcționar public european,
sau se pot perfecționa în profesiile juridice deținute prin
aprofundarea cunoștințelor în disciplinele masterului.

