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Rezultate inițiale admitere nivel
master și confirmarea locurilor
Rezultatele la specializarea INSTITUŢII DE DREPT PRIVAT au fost afişate
azi, 17.09.2018,ora 8,30.

CONTESTAȚIILE SE POT DEPUNE PÂNĂ MARȚI ,18 SEPTEMBRIE ORA
8,30 după cum urmează :

 - Luni , 17 septembrie între orele 8,30-15 la secretariatul master
 - după această oră contestațiile se lasă la poarta facultății

 

Rezultatele la specializarea ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ au
fost afişate azi, 17 SEPTEMBRIE 2018, ORA 11,47

 CONTESTAȚIILE SE POT DEPUNE PÂNĂ MARȚI ,18 SEPTEMBRIE ORA
11,40 după cum urmează :

Luni , 17 septembrie între orele 11,47-15 la secretariatul master
după această oră contestațiile se lasă la poarta facultății
Marți, 18 septembrie între orele 9-11,40 la secretariatul master

 

În fișierele atașate veți găsi rezultatele inițiale ale admiterii nivel master,
afișate cu numărul legitimației primit de candidat.

Rezultatele se vor afișa în măsura predării lor la secretariat.

Pentru rezultatele deja afișate se poate face confirmarea locurilor sau
redistribuire.

 

CONFIRMAREA şi REDISTRIBUIREA locurilor se va face până la data de
20 septembrie 2018(în zilele lucrătoare), între orele 9-12 , la secretariatul
master (biroul P3)

CONFIRMAREA
 Cei admişi la BUGET vor trebui sa aducă :

 - Diploma de bacalaureat şi foaia matricola de la liceu în original
 - Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă sau adeverinţa de licenţă (în

cazul licenţiaţilor 2018)în original
 - să semneze fişa de confirmare

Cei admişi la TAXĂ vor trebui :
 - sa achite prima tranşă din taxa de şcolarizare – 900 ron – la Casieria
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facultăţii, între orele 9-12 
 - să semneze fişa de confirmare

 

REDISTRIBUIREA

Redistribuirea se poate cere doar pentru opţiunile exprimate initial in fisa de
inscriere.

- candidaţii RESPINSI (dar care au obţinut minim nota 6,00 la examen)vor
completa o fişă de redistribuire şi vor achita prima tranşă de 900 lei (pentru
locurile la taxă)

 - candidaţii ADMISI LA TAXA care doresc redistribuirea la buget vor completa
şi fişa de redistribuire, pe lângă confirmarea locului cu taxă

 

CERERILE DE CĂMIN pentru studenţii admişi la master se pot depune în
datele de 13 și 17-19 septembrie 2018, între orele 9-12 la secretariatul
master  (biroul p3, parter).

Formularele se găsesc la secretariat.
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Conferinţa naţională a
doctoranzilor în drept penal şi
procedură penală
Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai organizează Conferinţa
naţională a doctoranzilor în drept penal şi procedură penală, Cluj-
Napoca, 26-27 octombrie 2018.

La conferinţă sunt invitaţi să participe doctoranzii facultăţilor de drept din
România a căror teză se înscrie prin tematică în domeniul dreptului penal
sau al dreptului procesual penal.

Organizatorii asigură participanţilor selectaţi cazarea şi masa, cheltuielile de
transport urmând a fi suportate de către participanţi.

În vederea selectării participanţilor, aceştia vor trimite la
adresa dnitu@law.ubbcluj.ro (în atenţia lect. univ. dr. Daniel Niţu) textul
integral al materialului ce urmează a fi prezentat, sub forma unui articol
(inclusiv rezumat în limba română şi engleză, respectiv cuvinte cheie în
limbile română şi engleză).

Materialul expediat va fi examinat de cel puţin două persoane din comitetul
ştiinţific al conferinţei, urmând ca doctoranzii să fie anunţaţi prin e-mail de
rezultatul procedurii de selecţie.

Ulterior conferinţei, toate materialele susţinute vor fi publicate în paginile
revistei Caiete de Drept Penal, revistă indexată BDI.

Calendar
1 august – 17 septembrie 2018: Transmiterea materialelor la
adresa dnitu@law.ubbcluj.ro
1 octombrie 2018: Anunţarea rezultatelor procedurii de selecţie
15 octombrie 2018: Publicarea programului conferinţei
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