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ADMITEREA LA MASTER 2018
Specializarea: Dreptul internațional și comparat al
afacerilor –în limba engleză

Concursul constă în următoarele:
I. Analiză dosar – 50% pondere în evaluare;
II. O probă constând în susţinerea unui interviu – 50% pondere în evaluare.

Conținut dosar de înscriere admitere la masterat:
1. Fişă de înscriere tip, completată completată on-line pe site- law.ubbcluj.ro/admitere
2. Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original sau copie legalizată
3. Diploma de licenţă original sau copie legalizată
4. Suplimentul la diploma sau foaia matricolă, în original sau copie legalizată.
! Absolvenţii din promoţia 2017 pot prezenta în locul diplomei de licenţă şi al foii
matricole o adeverinţă din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor
de studiu din facultate.
5. Copie simplă de pe certificatul de competenţă lingvistică
6. Certificatul de naştere în copie legalizată
7. Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)
8. Copie simplă buletin/carte de identitate
9. Trei fotografii tip buletin de identitate
10. Curriculum vitae (format Europass)
11. Scrisoare de intenţie în limba engleză, cu referire la competenţe, la preocupările
profesionale şi la orientarea în carieră (maximum 3,000 de caractere incluzând spaţiile)
12. Scrisoare de recomandare atestand cunoasterea de catre angajator, coordonator,
persoana decident in organizaţia la care s-a desfaşurat voluntariatul etc. a calitatilor
personale si profesionale ale candidatului, care trebuie exemplificate. Trebuie sa provina
din afara mediului universitar clujean.
13. Alte documente suport, considerate ca oferind avantaj competitiv candidatului

14. Chitanţa de plată a taxelor de înscriere
15.Un dosar plic.
I.

În procesul de evaluare a dosarului vor fi avute în vedere, în principal, următoarele

aspecte:


Situația școlară a candidaților, in special referitor la domeniul programului de studii;



Experiența nationala si internationala în programele de formare, de voluntariat, de

perfecţionare şi cea profesională cu relevanţă pentru programul de masterat;


Dovedirea preocupărilor şi a interesului pentru domeniul programului, inclusiv a

preocuparilor de cercetare in domenul programului


Atestarea ingenua de catre o terta persoana a calitatilor personale si profesionale ale

candidatului
II.

Interviul de admitere urmărește evaluarea, în principal, a următoarelor aspecte:



Motivația candidatului de a urma programul de studii si așteptările candidatului de la

programul de masterat


Obiectivele profesionale pe care candidatul dorește să le atingă prin urmarea acestui

masterat


Cunoştinţele şi abilitatea de comunicare în limba engleză

Director master,
Prof. dr. Radu N. Catană
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