Facultatea Drept
Program de studii, Ciclul I studii superioare de licență 0421.1Drept
Limba de instruire: rusă, română, engleză

Informații despre programul de studii
Scopul programului este orientat spre asigurarea formării profesionale eficientă în domeniu, creând
premise sigure de integrare socio-profesională de succes a persoanelor specializate în drept în cadrul
sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste
hotarele ţării. Specialitatea 0421.1 Drept formează specialişti în domeniul jurisprudenței, oferind o
viziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice despre mecanismele funcţionării dreptului şi abilităţi
practice în aplicarea acestora.
Specialistul în domeniul jurisprudenţei (licenţiat în drept ) poate să-şi desfăşoare activitatea sa
profesională în diverse domenii – drept civil, penal, financiar, bancar, criminalistică, psihologie
juridică, protecţia drepturilor omului etc., ţinând cont de specialitatea nominalizată.
Posibilitățile de angajare
Specialiştii instruiţi la specialitatea sus numită, deţinători ai diplomei de licenţă în drept pot activa în
cadrul instanțelor 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,
aparatului Avocaţilor parlamentari, instituţiilor de expertiză judiciară; organizaţiilor nonguvernamentale de triere şi mediere a litigiilor; organizaţiilor non-guvernamentale specialiate 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.
Semestrul I (Nr. ESTC)
1. Teoria Generală a Dreptului (6)
Unități de curs/ Module opționale
2. Drept constituțional și instituții politice,
1. Filozofie (4)
Partea I (6)
2. Psihologie (4)
3. Drept privat roman (6)
3. Științe politice (4)
4. Limba străină (4)
4. Sociologie (4)
5. Organizarea profesiilor juridice (4)
5. Etica și estetica (4)
6. Educaţie fizică
Semestrul II (Nr. ESTC)
1. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică.
Unități de curs/ Module opționale
Persoana jurídica (6)
1. Istoria dreptului românesc (4)
2. Drept administrativ (5)
2. Filosofia dreptului (4)
3. TIC (4)
3. Economie (4)
4. Drept constituțional și instituții politice,
4. Istoria culturii și civilizației
Partea II (5)
europene History (4)
5. Educaţie fizică
5. Integrare Europeană (4)
6. Practica de inițiere în specialitate (2)
6. Cultura comunicării interpersonale şi
organizaţionale (4)
Semestrul III (Nr. ESTC)
1. Drept civil. Drepturi reale (4)
2. Drept penal. Partea generală I (4)

Unități de curs/ Module opționale
1. Dreptul medical (4)

3.
4.
5.
6.
7.

Dreptul familiei (4)
Drept contravențional (4)
Drept internațional public (6)
Educație fizică
Practica de inițiere în specialitate (4)

Semestrul IV (Nr. ESTC)
1. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor (6)
2. Drept penal. Partea generală II (6)
3. Dreptul muncii (6)
4. Dreptul instituțional al EU (4)
5. Dreptul financiar (4)
6. Educație fizică (4)

2. Regimul
juridic
al
bunurilor
imobile/Drept locativ (4)
3. Uzanțe și tehnici diplomatice (4)
4. Delicvența juvenilă (4)
5. Sisteme juridice comparate (4)
6. Aspecte fundamentale ale cercetării,
scrierii și argumentării juridice (4)
Unități de curs/ Module opționale
1. Soluționarea conflictelor prin mediere
(4)
2. Drept notarial (4)
3. Dreptul conflictelor armate (4)
4. Măsuri de siguranță în dreptul penal
(4)
5. Protecția juridică a drepturilor omului
(4)
6. Consolidarea abilităților de scriere,
cercetare și argumentare juridică (4)

Semestrul V (Nr. ESTC)
1. Drept Civil. Partea specială I. Contracte translative de proprietate. Contracte de prestări
servicii (5)
2. Drept penal. Partea specială I (6)
3. Drept procesual civil. Partea general (6)
4. Drept procesual penal. Partea general (5)
5. Dreptul fiscal (4)
6. Practica de specialitate (4)
Semestrul VI (Nr. ESTC)
1. Drept Civil. Partea specială II. Contracte.
Succesiune. (5)
2. Drept penal. Partea specială I II (5)
3. Drept procesual civil. Partea specială (6)
4. Drept procesual penal. Partea specială (6)
5. Dreptul mediului (4)

Unități de curs/ Module opționale
1. Dreptul protecției sociale (4)
2. Întocmirea actelor de procedură
penală (4)
3. Dreptul Convenției Europene a
Drepturilor Omului (4)
4. Calificarea infracțiunilor (4)
5. Drept informațional (4)

Semestrul VII (Nr. ESTC)
1. Criminologie (4)
Unități de curs/ Module opționale
2. Criminalistică (6)
1. Metodica cercetării unor categorii de
3. Dreptul afacerilor (4)
infracțiuni (4)
4. Drept internațional privat (5)
2. Litigii de muncă/Protecția drepturilor
consumatorilor (4)
5. Drept execuțional civil/ Drept execuțional
3. Recunoașterea
și
executarea
penal (6)
hotărârilor judecătorești și arbitrale
6. Proiect de cercetare (1)
străine (4)
4. Drept penal comparat (4)

5. Tehnica legislativă/Problemele teoriei
dreptului (4)
Semestrul VIII (Nr. ESTC)
1. Dreptul proprietății intelectuale (3)
2. Drept vamal (2)
3. Dreptul comertului international (3)
4. Etica profesională a juristului (2)
5. Practica de specialitate (10)
6. Practica de cercetare (4)
7. Examen de licență (6)

