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Jurislingvistică-Terminologie şi
traducere juridică

Condiţii de admitere

Criterii de clasificare si
distribuire a candidaţilor
in limita opţiunilor de
admitere

Admiterea se face prin concurs de dosare, prin evaluarea
rezultatelor obţinute la examenul de licenţă şi a mediei de
absolvire a facultăţii, astfel: 50 % media obţinută la
examenul de licenţă, 50 % media de absolvire a
facultăţii.
Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi pentru
ultimul loc, se face în funcţie de media obţinută la
disciplinele drept administrativ si drept financiar în
cursul anilor de studii din facultate.
În fişa de înscriere, candidatul îşi va exprima opţiunea de
a participa la concursul de admitere numai pentru
locurile subvenţionate, numai pentru locurile
nesubvenţionate sau pentru locurile subvenţionate şi
pentru locurile nesubvenţionate.
Admiterea pentru masteratele „Asistenţa juridică a
întreprinderii” şi „Instituţii juridice comunitare şi
internaţionale” se face în acelaşi mod ca şi admiterea
pentru programul „Administraţia publică în contextul
integrării europene”, cu următoarele particularităţi:
a) admiterea pentru cele două programe de studii de
masterat este comună, astfel încât în fişa de înscriere
candidaţii îşi vor exprima opţiunile pentru unul din
programe sau pentru ambele programe;
b) admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor
şi după opţiunile candidaţilor pentru programele de
concurs
(opţiuni pentru locurile „fără taxă” şi opţiuni pentru
locurile „cu taxă”).

Se procedează în felul următor:
- se ordonează toţi candidaţii în ordinea
descrescătoare a mediei generale;
- se testează fiecare candidat în parte în
funcţie de opţiunile exprimate; dacă
acesta poate ocupa un loc la prima
opţiune îl ocupă, iar, dacă la acea
opţiune nu mai sunt locuri, se testează
dacă poate ocupa un loc opţiunea a
doua; dacă mai sunt locuri la această
opţiune, va ocupa un loc;
- se trece la candidatul următor şi
operaţiunile se reiau începând cu prima
opţiune a acestuia;
- departajarea candidaţilor cu medii
egale, admişi pentru ultimul loc, se face
în funcţie de media obţinută la
disciplinele Drept comunitar şi Drept
procesual civil în cursul anilor de studii
din facultate.

Admiterea pentru programul de master JurislingvisticaTerminologie şi traducere juridică se face în mod
diferenţiat pentru locurile subvenţionate şi pentru locurile
nesubvenţionate.
Admiterea pentru locurile subvenţionate se face pe bază
de examen.Examenul constă în probă scrisă şi orală de
verificare a cunoştinţelor de limba franceză, astfel:
- proba scrisă va consta în traducerea unui text juridic din
limba franceză în limba română. Se acceptă utilizarea
dicţionarelor de specialitate.
- proba orală va consta într-un interviu din domeniul
comunicării profesionale.

Condiţii pentru redistribuirea candidaţilor în cazul în care la un program nu se constituie formaţia minimă de studiu :
În cazul în care, datorită numărului insuficient de candidaţi, unul dintre programele de master aparţinând domeniul de licenţă Drept nu se poate organiza, locurile subvenţionate alocate acestuia se vor realoca programului de
master care urmează a fi organizat. În cazul în care programele de master Jurislingvistică - Terminologia şi traducere juridică şi Administraţia Publică în contextul integrării europene nu se organizează, locurile
subvenţionate alocate respectivelor programe de master vor fi redistribuite celorlalte programe, potrivit hotărârii Consiliului profesoral al facultăţii.

