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Domeniul de licență: Drept 
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Număr total de credite 120 
Formă de învățământ cu frecvență 
 
Tematică: 

1. Filosofie; 
2. Drept constituțional. Partea generală; 
3. Drept civil. Dreptul de proprietate; 
4. Mass media și opinia publică; 
5. Drept constituțional. Instituții politice; 
6. Drept internațional public; 
7. Sociologie; 
8. Protecția juridică a drepturilor omului; 
9. Comunicare și relații publice; 
10. Instituții de drept administrativ; 
11. Dreptul Uniunii Europene; 
12. Orientare în carieră; 
13. Relațiile de familie și protecția drepturilor 

copiilor; 
14. Managementul serviciilor publice; 
15. Demografie. Populație și dezvoltare; 
16. Instituții de drept financiar și fiscal. 

 
Competențe vizate: 
Culegerea, analiza și interpretarea de date și de 
informații din punct de vedere cantitativ și 
calitativ, din diverse surse, alternative, respectiv 
din contexte profesionale reale și din literatura în 
domeniu, pentru formularea de argumente, decizii 
și demersuri concrete; Utilizarea unor moduri 
diverse de comunicare scrisă și orală, inclusiv într-
o limbă străină; asumarea responsabilității de a 
realiza un program personal de autoperfecționare; 
Cunoașterea aspectelor generale proprii 
domeniului; inițiativă în analiza și rezolvarea de 
probleme de specialitate; dobândirea unei gândiri 
logice și a capacității de cercetare, analiză, 
interpretare  a actelor normative și a soluțiilor 
juridice dispuse în diferite studii de caz/situații 
din domeniul dreptului național; capacitatea de 
sintetizare și găsire de soluții optime în probleme 
legate de ramurile de drept public și privat; 
capacitatea de interpretare și aplicare a normelor 
legale naționale în concordanță cu stadiul actual 
de evoluție a societății românești și cu rolul 
statului român la nivel european și internațional; 
cunoașterea și buna aplicare practică a limbajului 

juridic; utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, 
paradigmelor, și metodologiilor din domeniul 
juridic; aplicarea tehnicilor și instrumentelor 
specifice domeniului juridic; interpretarea și 
aplicarea legislației românești, a legislației 
europene și a celorlalte instrumente juridice 
internaționale; interpretarea, corelarea și 
compararea instituțiilor juridice din dreptul 
național, dreptul european și dreptul altor state; 
aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea 
datelor și informațiilor referitoare la o problemă 
de drept concretă; creativitate și inovare în 
utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor 
juridice, în încadrarea lor corectă din punct de 
vedere juridic și în soluționarea lor. 
Programele de conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări și/sau 
ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 
ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților 
programului de conversie profesională care au 
promovat inclusiv examenul de absolvire li se 
eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de 
Jos” din Galați, diploma de conversie profesională, 
însoțită de suplimentul la diplomă. 
 
Diploma de conversie profesională conferă 
titularului dreptul de a ocupa posturi 
didactice/catedre în învățământul preuniversitar 
în concordanță cu noua specializare. 
Cadrele didactice care finalizează programe de 
conversie profesională după finalizarea cu 
diplomă a ciclului I de studii universitare de 
licență se încadrează numai în învățământul 
preșcolar și preuniversitar obligatoriu sau pe 
catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele 
didactice care finalizează programe de conversie 
profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului 
II de studii universitare de master se pot încadra 
la orice nivel al învățământului preuniversitar. 
 
COORDONATOR PROGRAM: 
          Conf. univ.dr.jur. MATIC ANDREEA ELENA 

 
Relații suplimentare la datele de contact : 
 
Tel. :    +40 336 130 142 
Mobil:  +40 722 383 282 
Fax:      +40 236 468 061 


