OFERTA EDUCAȚIONALĂ
FACULTATEA DE DREPT

SPECIALIZAREA DREPT EUROPEAN ȘI INTERNAȚIONAL

LABORATOR CRIMINALISTICĂ



Program de studii universitare de 3 ani
/ 180 credite/ Studii complete



Taxă: 850 Euro, limba de predare En



Taxă: 550 Euro, limba de predare Ro

CAZARE ȘI MASĂ
Universitatea Bioterra din Bucuresti are aproximativ
400 de locuri de cazare situate în campus, langa salile
de curs. Camerele sunt bine echipate pentru nevoile
studentilor (sali de lectura, televizoare, bucatarii, zone
de relaxare etc.).
Campusul universitar ofera studentilor o cantina de
aproximativ 250 de locuri.

Apartament cu 1 persoană - 300 euro /
lună de persoană

Apartament cu 2 persoane - 150
euro / lună de persoană

Apartament cu 4 persoane - 80
euro / lună de persoană

3 mese pe zi - 10 euro

6 centre de recreere: litoral + munte + Delta
Dunării - 30 euro / alimentația de zi cu zi
inclusă

Compeţentele dobândite de licenţiaţii specializării
Drept European şi Internaţional se adaugă celor
dobândite de licenţiaţii programului de studii Drept. In
plus, programul de studii de licență « Drept Internaţional şi European « și-a propus să realizeze formarea
specialiștilor în domeniul dreptului, care să poată asigura realizarea obiectivelor pe care şi le propune U.E.
şi România în cadrul instituţiilor europene şi internaţionale.

Simulator “Instanţă de judecată”

DE CE SĂ STUDIEZI
DREPT EUROPEAN ȘI
INTERNAȚIONAL?
Specializarile Drept/Drept European şi
Internaţional, cu durata de 4 ani, pregătesc specialiști în drept care pot opta pentru o gamă
largă de profesii: magistraţi, avocaţi, practicieni
în insolvenţă, notari, consultanţi legali, diplomaţi, arbitri, mediatori si conciliatori, executori
judecătoreşti, funcţionari publici în administraţia publică, experţi în domeniul juridic, cercetători ştiinţifici sau cadre didactice în
învăţământul superior etc.

UNIVERSITATEA
BIOTERRA BUCUREȘTI
+40 7

ÎNVĂȚĂMÂNT LA
STANDARDE EUROPENE

…….@bioterra.ro

Studiile se finalizează cu diplomă de licență, în domeniul “drept”, abslovenții având
astfel posibilitatea continuării studiilor aprofundate în cadrul masteratelor și a studiilor doctorale. Absolventii specializării Drept European
şi Internaţional sustin licenţa pe baza aceleaşi
tematici, bibliografii şi în aceleaşi condiţii ca şi
absolvenţii programului.

Adresa: Str. Gârlei, Nr. 81, Sector 1,
București, România
www.bioterra.ro
www.facebook.com/bioterra1990

Admitere online:
www.vreaulafacultate.ro

FACULTATEA DE
DREPT
București, limba de predare: Ro / En

www.bioterra.ro

