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DREPT - licenţă 

 

Perioada evaluată : anul universitar 2009-2010 

Data înfiinţării programului: 3.12.1990 

Actul de înfiinţare : 

• Sentinţa civila nr. 366/03.12.1990 – de înfiinţare a Fundaţiei pentru 
Cultură şi Stiinţă Moldova 

• HG nr. 568/1995 de autorizare a funcţionării provizorii a specializării 
Drept 

• Legea nr. 137/2005 de acreditare a specializării Drept 

• Program universitar de studii listat şi în Hotărârea de Guvern  
749/2009, cu completările din HG1093/2009 si din HG 
631/30.06.2010 

Perioada in care a desfăşurat activitate didactică/ Data de la care 
desfăşoară activitate didactică: 3.12.1990 – în prezent 

Diploma eliberată de UMK:  Diploma de licenţă 

Numărul de absolvenţi in 2010: 109 dintre care licenţiaţi: 105 

Numărul de studenţi anul universitar 2009-2010:  547 studenţi 

Numărul de studenţi anul universitar 2010-2011 : 600 studenţi 

Număr cadre didactice   2009-2010: 32 

     2010-2011: 26 



Număr de posturi din Statul de funcţii: 2009-2010: 38 

2010-2011: 31 

Cadre cu activitate didactică doar la programul de studii evaluat: 
14 + 4 magistraţi  

Raportul dintre numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice: 

2009-2010: 1 cadru didactic la 17 studenţi 

2010-2011: 1 cadru didactic la 23 studenţi 

Structura de conducere: Consiliul facultăţii, decan, şefi de catedre 

Rezultatele activităţii de cercetare proprii:  

Specializarea Drept a organizat in anul 2009-2010 următoarele 
manifestări ştiinţifice: 

• Sesiunea ştiinţifica a studenţilor – dec. 2009 

• Sesiunea ştiinţifică a UMK (in colaborare cu celelalte specializări) – 
mai 2010 

• Masa Rotundă Internaţională (in colaborare cu ARDC şi CFDC) – mai 
2010 

In ce priveşte activitatea ştiinţifica a fiecărui cadru didactic, a se vedea 
Raportul privind activitatea ştiinţifica a UMK 

Alte aspecte semnificative Programul Drept – licenţă cuprinde cca. 
85% dintre studenţii Facultăţii de Drept a UMK 

Anul trecut a fost implementată o strategie de îmbunătăţire a 
infrastructurii programului: s-a creat un nou post didactic, a fost obţinută 
cotarea CNCSIS B+ pentru Buletinul ştiinţific, s-a implementat o 
procedură de peer review care sa asigure calitatea materialelor publicate, 
s-a îmbogăţit baza materială prin achiziţia de materiale didactice 
specializate şi prin redactarea de noi suporturi de curs disponibile online. 
De asemenea s–au făcut modificări în planul de învăţământ, astfel încât să 
se asigure succesiunea logică a materiilor, s-a asigurat continuitatea 
predării la materiile Dreptul familiei şi Dreptul internaţional privat, precum 
şi la alte materii 

 

 



Concluzii: 

Propunem păstrarea programului şi creşterea calităţii sale prin 
următoarele metode: 

- motivarea cadrelor didactice în activitatea de cercetare 

- specializarea unor cadre didactice existente pe domenii noi precum 
dreptul fiscal, dreptul european al concurenţei etc. 

- asigurarea pregătirii practice a studenţilor prin colaborarea cu 
instituţii din domeniu 

 

Raport întocmit de        lect.drd. Andra Marin, membru CEAC 

Data     15 decembrie 2010 


