UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT

Chișinău - 2018

Prezentare generală

Blocul de studii nr. 2. al Universităţii de Stat din Moldova la sfârșitul anilor ’50 ai sec. XX

Înființată în anul 1959, la ceva mai mult de un deceniu de la fondarea USM,
Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi şi mai prestigioase facultăţi ale
Universităţii de Stat din Moldova. Este o adevărată pepinieră de cadre juridice pentru
Republica Moldova şi autorităţile ei publice; or, majoritatea judecătorilor, procurorilor,
avocaţilor, notarilor, executorilor judecătorești sunt absolvenţi ai Facultăţii de Drept a
USM.
În prezent, curricula academică este realizată de către 26 profesori, 65
conferenţiari şi 105 lectori universitari, dintre care 16 doctori habilitaţi, 84 doctori şi
82 magiştri în drept. O bună parte din ei sunt profesionişti bine cunoscuţi exercitând
funcţii practice, precum: judecători, procurori, avocaţi, notari şi jurisconsulţi, în
companii şi în alte structuri de interes social sau comercial, fapt ce le permite să
contribuie esenţial la formarea abilităţilor practice la studenţi. În fiecare an la
Facultatea de Drept, prin intermediul proiectelor internaţionale, sunt invitaţi profesori
din instituţii prestigioase de învățământ superior juridic din străinătate.
În cadrul facultății funcționează 5 departamente: Departamentul Drept
Public; Departamentul Drept Privat; Departamentul Drept Penal; Departamentul
Drept Internaţional şi European; Departamentul Drept Procedural.
În prezent la facultate îşi fac studiile 2092 studenţi, dintre care 1334 – cu
frecvenţă la zi şi 758 – cu frecvenţă redusă, 533 masteranzi şi 100 doctoranzi.
Studiile în cadrul specialităţii Drept se fac pe cicluri: Ciclul I – studii
superioare de Licenţă, Ciclul II – Masterat, Ciclul III – Doctorat.
Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţă la zi şi 5 ani la învăţământ
cu frecvenţă redusă.

Limbi de predare: română, rusă, engleză, franceză.

Clasament
Universitatea de Stat din Moldova este lider printre universităţile din
Republica Moldova, conform ultimului raport publicat de Ranking Web of
Universities (Webometrics), un top care analizează peste 24.000 de universităţi din
întreaga lume, inclusiv 25 din Republica Moldova. Astfel, USM se situează pe primul
loc în Republica Moldova și pe locul 221 – în Europa Centrală și de Est.

Oferta Educațională
În baza Hotărârii Guvernului cu privire la acreditarea organizării și
retragerea dreptului de organizare a programelor de studii superioare de licență (Ciclul
I) în domeniul Drept în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, nr.
731 din 19 octombrie 2015, programa de studii superioare de licență (Ciclul I) la
domeniul de formare Drept al Universității de Stat din Moldova a primit acreditare
internațională pentru 5 ani de la Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământul Superior (ARACIS).
Misiunea programei de studii la domeniul de formare profesională Drept este
de a realiza o formare profesională eficientă în domeniu, creând premise sigure de
integrare socioprofesională de succes a persoanelor specializate în drept în cadrul
sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea angajării peste
hotarele ţării.
Oportunități de angajare: specialiştii instruiţi la specialitatea Drept pot
activa în cadrul instanţelor judecătoreşti, organelor procuraturii, avocaturii,
Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, direcţiilor şi secţiilor juridice ale
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor,
întreprinderilor publice şi private, Curţii Constituţionale, oficiului Avocatului
Poporului, instituţiilor de expertiză judiciară; organizaţiilor non-guvernamentale de
triere şi mediere a litigiilor; organizaţiilor non-guvernamentale specializate în apărarea
drepturilor omului; organelor Republicii Moldova peste hotare; organizaţiilor
guvernamentale internaţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care
necesită protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor
persoanelor sau a valorilor ocrotite de lege.

Studenţii Facultăţii de Drept au posibilitatea să consulte literatura de
specialitate în patru săli de lectură ale bibliotecii Universităţii de Stat din Moldova,
să participe la investigaţii interesante desfăşurate în cadrul laboratorului de
criminalistică, la simulări ale proceselor de judecată.
La facultate activează filierele anglofonă şi francofonă, în cadrul cărora îşi
pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba
franceză sau limba engleză.
Anual studenţilor eminenţi le sunt oferite burse în scopul stimulării
potenţialului lor de studiu şi susţinerii materiale.

Studiile superioare de master corespund unui număr de 90 - 120 de credite
de studii transferabile, câte 30 de credite pentru fiecare semestru.
Durata studiilor de master de 90 credite este de un an şi jumătate (3
semestre). Durata studiilor de master de 120 credite este de doi ani (4 semestre).
Limba de instruire este limba română.
Absolvenţii Ciclului I – studii superioare de Licenţă – pot aplica pentru
următoarele programe de master: Drept penal; Proces penal şi criminalistică; Drept
public si guvernare electronică; Drept internaţional; Proceduri judiciare civile;
Dreptul relaț iilor de muncă și comerciale în afaceri; Drepturile omului; Dreptul în
afaceri; Drept civil; Drept informaţional; Dreptul muncii; Dreptul fiscal şi activitate
vamală etc.
Studiile doctorale la Facultatea de Drept se realizează prin intermediul
Școlii Doctorale Ştiinţe Juridice, care activează în baza Hotărârii Guvernului
privind organizarea studiilor superioare de doctorat, Ciclul III, nr. 1007 din
10.12.2014.

Studenții noștri
Asociația Studenților în Drept (ASD) este o organizație de
autoguvernare studențească, care reprezintă o punte între administrația Facultății
de Drept și studenți, a cărei menire este de a facilita și a îmbogăți viața studentului
de la Drept cu diferite activități. Cei mai buni și mai dedicați studenți de la
facultate își unesc ideile și forțele pentru facilitarea procesului de instruire prin
organizarea unei serii de evenimente, printre care: întâlniri cu personalități
marcante din domeniul juridic, Public Speaking, stagii de practică, serate și, nu în
ultimul rând, Autostrada de Drept, ce reprezintă un schimb de experiență,
organizat în fiecare semestru, între Facultatea de Drept a USM și o serie de
facultăți din universităţile din România: București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova,
Sibiu și altele. Prin intermediul activităților organizate de ASD studenții au
posibilitatea să socializeze, să creeze legături și să învețe de la cei mai buni; or,
personalităţile notorii din domeniu sunt exemplele noastre directe.

European Law Students’ Assosiation (ELSA - Moldova) – oferă piste
de dezvoltare personală şi profesională tinerilor jurişti. Viziunea pe care o
împărtăşesc membrii organizaţiei este: „O lume mai dreaptă, în care demnitatea
umană şi diversitatea culturală sunt respectate”, valori absolut necesare într-o
societate democratică, scopul primordial al acesteia fiind contribuţia la educaţia
juridică, stimularea înţelegerii reciproce şi a muncii în echipă şi, nu în ultimul rând,
promovarea responsabilităţii sociale a studenţilor la Drept şi a tinerilor jurişti.

Asociaţia Publică „Clinica Juridică”, creată în scopul eficientizării
procesului de învățământ, constituie o alternativă inedită şi eficientă pentru
soluţionarea problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ juridic,
asigurând studenţilor oportunităţi inedite de consolidare a cunoştinţelor teoretice
obţinute prin utilizarea metodelor creative, interactive, pe de o parte, iar, pe de altă
parte, posibilitatea aplicării practice a cunoştinţelor prin oferirea asistenţei juridice
gratuite, care implică soluţionarea cazurilor reale, întocmirea actelor procesuale,
evoluarea în instanţele de judecată. Astfel, anual în cadrul Clinicii sunt instruiţi
aproximativ 30 de studenţi, circa 100 de persoane beneficiază de asistenţă juridică
gratuită, fiind reprezentate, în cazurile necesare, în instanţele de judecată.

Studenți din RM, într-o vizită de studiu la DNA, București, 2016

Proiectul Erasmus+: Introducerea în Republica Moldova a metodelor de
învăţare bazate pe problema ,,Sporirea competitivităţii şi angajabilităţii
studenţilor”, fiind organizate mobilități ale studenților pentru universitățile din
Timişoara (România), Bretagne-Sud (Franţa), Granada (Spania).

Facultatea asigură mobilitatea academică interinstituţi onală a studenţilor
şi profesorilor în baza acordurilor de cooperare. Actualmente, facultatea are
încheiate acorduri de cooperare cu Facultatea de Drept a Universităţii „ BabeşBolyai’’ din C luj-N apoca, cu Facultatea de Drept a Universităţii „ A lexandru I oan
C uza’’ din I aşi, cu Facultatea de Drept a U niversităţii din Bucureşti, cu Facultatea
de Drept a U niversităţii din V ilnius (Lituania)

Baza materială

Sala de conferință

Holul Facultății de Drept

Palatul Sporturilor

Lift pentru persoanele cu necesități speciale

Sală de curs

Căminele universitare

Bazinul

Casa de Cultură

Universitatea de Stat din Moldova deschide larg ușile pentru candidații
dornici de a se încadra în lumea misterioasă a cunoașterii.
Astăzi vi se oferă șansa sigură de a selecta traseul viitorului. În acest sens,
oportunitățile Facultății de Drept a USM, care stă pe poziții de lider în topul
facultăților de drept din țară, sunt multiple și diverse:
 competență profesională a corpului didactic;
 un proces de învățământ calitativ centrat pe student;
 promovarea standardelor europene în instruire și educație;
 excelență în cercetare;
 infrastructură dezvoltată.
Finalitățile instruirii la facultatea noastră se dovedesc a fi apreciabile.
Mândria noastră sunt absolvenții ei care s-au afirmat ca personalități de seamă:
parlamentari, miniștri, diplomați etc.
Astfel, la întrebarea Ce facultate și ce specialitate să-mi aleg ? – stare de
incertitudine, răspunsul nostru este Facultatea de Drept a USM .
Decanul Facultății de Drept a USM
Sergiu Brînza, doctor habilitat, profesor universitar
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