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 Facultatea de Științe Economice şi Drept a Universităţii din Piteşti 
îşi propune, prin această Sesiune, să creeze pentru studenţii facultăţilor 
de drept oportunitatea elaborării şi prezentării de studii în domeniul 
ştiinţelor juridice. Studenţii aprofundează cu acest prilej activitatea de 
cercetare, descoperind atât frumuseţea unei astfel de activităţi, dar mai 
ales necesitatea acesteia în exercitarea profesiilor juridice spre care se 
orientează. 
 Totodată, Sesiunea oferă prilejul unei colaborări mai strânse între 
studenţi şi cadrele didactice coordonatoare, creând premisa unui 
schimb de informaţii mai avansat. 
 Sesiunea îşi propune să încurajeze nu doar spiritul competitiv al 
studenţilor, ci mai ales dorinţa de cunoaştere, dezvoltarea stilului 
oratoric şi, nu în cele din urmă, dorinţa de a socializa cu studenţii altor 
centre universitare. 
 Participarea la Sesiune le oferă studenţilor ale căror studii sunt 
selectate şi apreciate de către comitetul ştiinţific şansa de a publica 
studiile elaborate în Revista de Studii Juridice și Administrative. 
 Totodată, cele mai bune studii susţinute vor fi premiate. 
 Sesiunea se desfăşoară în limba română.  



 
Condiţii de participare 

Studenţii şi masteranzii interesaţi să participe la lucrările Sesiunii 
sunt invitaţi să trimită studii (minim 4 pagini şi maxim 8 pagini).  

Abstractul şi textul integral vor fi redactate în limba română.  
Acestea vor fi înregistrate numai după confirmarea prealabilă a cadrului 
didactic coordonator.  

Studiile înregistrate vor fi evaluate de membrii Comitetului 
ştiinţific. 
 
Agenda sesiunii: 

 12 mai 2017 – înregistrarea participanţilor, prin transmiterea:  
titlului studiului, a numelui şi datelor de contact  ale autorului 
(sau autorilor – maxim 2 pe articol) şi a numelui şi datelor de 
contact ale cadrului didactic coordonator. 

 18 mai 2017 – transmiterea studiului in extenso, cu precizarea 
dacă autorul /autorii studiului vor fi prezenţi în ziua sesiunii 
pentru susţinerea acestuia1. 

 22 mai 2017 – postarea pe site-ul sesiunii studenţeşti1 
www.ssfdsa.upit.ro a programului.  

 
Studiile vor fi transmise la una dintre următoarele adrese de 
email:adrianapantoiu@yahoo.com,singh.amelia@yahoo.com, 
sorina.serban@upit.ro. 
 

                                                 
1 Numai studiile susţinute vor putea fi premiate. 


