”Școala trebuie să urmărească tot timpul
ca tânărul să părăsească băncile ei, nu ca
un specialist ci ca o persoană armonioasă...
dacă învaţă să gândească şi să lucreze
independent, îşi va găsi drumul şi va fi mai
bine pregătit decât cel a cărui educaţie a
constat în principal în dobândirea de
cunoştinţe detaliate”
Albert Einstein

Despre noi
Facultatea noastră a fost înfiinţată în anul 1991, în cadrul ei derulându se cursuri de Drept la
învățământ Cu frecvenţă şi Frecvenţă redusă, la nivelul licenţei, care permite practicarea
profesiilor din domeniul juridic: avocat, judecător, jurisconsult, procuror etc. La nivelul următor, de
masterat, există două specializări: "Ştiinţe penale şi criminalistică" şi "Dreptul naţional şi
european al afacerilor", acreditate de Consiliul ARACIS cu calificativul maxim. În facultatea
noastră se desfășoară, de asemenea, activități postuniversitare acreditate de Ministerul
Educației.
Făcând parte dintr o instituţie cu
unul dintre cele mai tinere colective,
instituţie în care personalitatea,
competenţele
şi
exigenţele
profesionale sunt caracteristicile de
bază, suntem siguri că împreună
putem oferi soluții pentru o educație
mai bună.
În facultatea noastră și de
asemenea în societatea modernă,
rezultatele se bazează pe valoare şi
performanţă; competenţele pe care
le dobândesc cei care aleg să
studieze Facultatea de Drept
“Dimitrie Cantemir” Cluj -Napoca,
sunt în măsură să le ofere
posibilitatea realizării visurilor.
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Prin cadrele didactice cu deosebite realizări profesionale şi umane, practicieni în marea lor majoritate și prin
condiţiile materiale de excepţie pe care le pune la dispoziţie, Facultatea de Drept “Dimitrie Cantemir” Cluj
Napoca urmărește satisfacerea nevoilor tinerilor şi a tuturor celor care îşi continuă formarea în domeniul
dreptului.

Încercăm să creăm o atmosferă armonioasă, accentuându ne
interesele și pretențiile în ceea ce privește capacitatea generală de
gândire și judecată, dobândirea bazelor domeniului studiat și, nu
în ultimul rând, deprinderea cu munca în echipă, comunicarea
interumană și raționamentul logic.
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Despre noi
Prin conținutul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ, programul de studii de licenţă
asigură absolvenţilor săi competenţe de specialitate în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa
muncii.

Facultatea noastră este proporţionată, ca
numar de studenţi, astfel încât, în general,
fiecare titular de curs să aibă un contact cât
mai apropiat cu studenţii, să-i cunoască în
cadrul activităţilor practice, de seminar, să-i
poată îndruma cât mai bine. De asemenea,
profesorii noştri se bucură de o bună
reputaţie profesională în mediul juridic.
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Activități
extradidactice
Modalități educaționale
alternative

La Facultatea de Drept Cluj -Napoca, din cadrul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" Bucureşti,
studenţii sunt antrenaţi în cercetarea ştiinţifică, în activităţi extracuriculare, care deja sunt de tradiţie în
facultatea noastră, fiind foarte apreciate. Despre toate acestea se pot obţine informaţii suplimentare
consultând site - ul facultăţii, www.dimitriecantemir.ro şi pagina de Facebook. Facultatea, în colaborare cu
Asociaţia Studenților AJNEP și Asociația ALUMNI organizează în fiecare an, o sesiune naţională de
comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.
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Activități extradidactice

Luna pădurii - acțiunea de împădurire
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Fii și tu Moș Crăciun

Echipa JUST RUN

Luna pădurii - acțiunea de împădurire

Educație juridică pentru liceeni
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Activități extradidactice

Balul Bobocilor
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Proces simulat
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Promisiunea Facultății de Drept
”Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca

Promitem să vă ghidăm pe tot parcursul facultății astfel încât să reușiți să vă împliniți visurile.
Vă veți desfășura activitatea într-o atmosferă armonioasă, creată de colectivul nostru și bazată
în principal, pe respectul reciproc.

Pentru atingerea de performanţe
deosebite, facultatea noastră pune la
dispoziţia studenţilor, 3 amfiteatre, săli
de curs și de seminarii, un laborator de
criminalistică, sală de sport şi o aulă
pentru festivități.
Biblioteca noastră este spaţioasă, are
un fond bogat de carte şi reviste
ştiinţifice româneşti şi străine de
specialitate, precum și acces la
programe legislative.
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