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STUDII UNIVERSITARE 
DE LICENȚĂ

Domeniul de studii: Drept   
Programul de studii: Drept (IF; IFR)

Criterii de selecție: 
1. Eseu motivațional (notat cu 

admis/ respins); 
2. Media generală a examenului de 

bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, 

la examenul scris de Limba şi 
literatura română;

2. Media anilor de studiu din 
perioada liceului. 

Domeniul de studii: Științe 
administrative 
Programul de studii: Administrație 
publică (IF; IFR)

Criterii de selecție: 
1. Eseu motivațional (notat cu 

admis/ respins); 
2. Media generală a examenului de 

bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, 

la examenul scris de Limba şi 
literatura română;

2. Media anilor de studiu din 
perioada liceului. 

Domeniul de studii: 
Științe administrative 
Programul de studii: Asistență 
managerială și administrativă 

Criterii de selecție: 
1. Eseu motivațional (notat cu 

admis/ respins); 
2. Media generală a examenului de 

bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, 

la examenul scris de Limba şi 
literatura română;

2. Media anilor de studiu din 
perioada liceului. 

 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative formează, de peste 25 de 
ani, specialişti în domeniul juridic şi al ştiinţelor administrative.
 
 Visul oricărui student al unei facultăţi de drept, cu cele două direcţii de 
licență: ştiinţe juridice ori administrative, este ca, după absolvire, să practice una 
dintre profesiile liberale juridice – avocat, notar public, executor judecătoresc, 
să urmeze o carieră de magistrat – judecător sau procuror, ori să activeze în 
cadrul administraţiei publice locale, naţionale sau europene.
 
 De-a lungul anilor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a format 
numeroşi absolvenţi valoroşi, care au reuşit să treacă pragul examenelor și 
concursurilor de admitere în profesie şi să îşi îndeplinească acest vis.

 Studenţii facultății participă la concursuri naţionale şi internaţionale, 
realizează cercetări ştiinţifice în cadrul laboratoarelor şi al cercurilor studenţeşti 
de drept public, drept privat ori ştiinţe administrative.

 Tradiţie, cercetare, cadre didactice valoroase și o foarte bună rată de 
inserție pe piața muncii a absolvenților – acestea sunt atuurile facultății noastre!



Domeniul de studii: 
Științe administrative 
Programul de studii: Poliție locală 

Criterii de selecție: 
1. Eseu motivațional (notat cu 

admis/ respins); 
2. Media generală a examenului de 

bacalaureat - 100%.

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la bacalaureat, 

la examenul scris de Limba şi 
literatura română;

2. Media anilor de studiu din 
perioada liceului.

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Drept maritim 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba 

orală sub formă de interviu + 50% 
media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de 

studii universitare de licență; 
2. Nota obținută la examenul de 

licență – proba de susținere a 
lucrării de licență;   

3. Nota obținută la evaluarea 
cunoștințelor fundamentale de 
specialitate.

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Drept public

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba 

orală sub formă de interviu + 50% 
media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de 

studii universitare de licență; 
2. Nota obținută la examenul de 

licență – proba de susținere a 
lucrării de licență;   

3. Nota obținută la evaluarea 
cunoștințelor fundamentale de 
specialitate.

Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Proceduri 
judiciare de drept privat și profesii 
juridice

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba 

orală sub formă de interviu + 50% 
media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de 

studii universitare de licență; 
2. Nota obținută la examenul de 

licență – proba de susținere a 
lucrării de licență;   

3. Nota obținută la evaluarea 
cunoștințelor fundamentale de 
specialitate.

STUDII UNIVERSITARE 
DE MASTER



Domeniul de studii: Drept
Programul de studii: Științe penale 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba 

orală sub formă de interviu + 50% 
media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de 

studii universitare de licență; 
2. Nota obținută la examenul de 

licență – proba de susținere a 
lucrării de licență;   

3. Nota obținută la evaluarea 
cunoștințelor fundamentale de 
specialitate.

Domeniul de studii: Științe 
Administrative
Programul de studii: Administrație 
europeană. Instituții și politici 
publice 

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba 

orală sub formă de interviu + 50% 
media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de 

studii universitare de licență; 

2. Nota obținută la examenul de 
licență – proba de susținere a 
lucrării de licență;   

3. Nota obținută la evaluarea 
cunoștințelor fundamentale de 
specialitate.

Domeniul de studii: Științe 
Administrative
Programul de studii: Managementul 
instituțiilor publice

Criterii de selecție: 
• Medie admitere = 50% proba 

orală sub formă de interviu + 50% 
media examenului de licență.

Criterii de departajare: 
1. Media de absolvire a anilor de 

studii universitare de licență; 
2. Nota obținută la examenul de 

licență – proba de susținere a 
lucrării de licență;   

3. Nota obținută la evaluarea 
cunoștințelor fundamentale de 
specialitate.

IF - Învățământ cu frecvență
IFR - Învățământ cu frecvență redusă



BAZA MATERIALĂ

 Baza materială a Facultății de Drept și Științe Administrative (FDSA) 
corespunde standardelor care asigură desfășurarea unui proces de învățământ 
de calitate. Dotările facultății s-au îmbunătățit simțitor, toate sălile fiind dotate 
cu ecrane interactive Smartboard cu SO Android SBID-GX186 86 inch diagonală 
cu posibilitate de transmitere online a cursurilor, videoproiectoare prismatice 
3D, sistem profesional de videoconferințe, YEALINK mcv940 videoconferință.

 FDSA deține: Laborator de criminalistică dotat cu echipamente tehnice 
necesare cercetării la fața locului și cercetării în laboratoarele criminalistice, 
Laborator tip „clinică judiciară” și Laborator multimedia. 



ABSOLVENȚI DE SUCCES 
CORINA LOGHIN
Project Planner Assistent, Monsson Operation

 Dragi viitori studenți, 
 Am ales Universitatea Ovidius din Constanța și știu că a 
fost alegerea corectă!
 Cunoștințele acumulate pe băncile facultății, plus multă 
muncă și o ambiție de fier m-au adus în prezent în postura 
de a face ceea ce îmi place - sunt Asistent Manager într-o 
companie multinațională, ce activează în domeniul energiei 
regenerabile. Deși sunt încă la început de drum, vă asigur că 
vă va plăcea să fiți studenții acestei facultăți. Va fi minunat să 

vă bucurați de toate oportunitățile pe care universitatea le oferă, să vă implicați 
în toate proiectele ce vă vor ieși în cale. Acestea vă vor ajuta să evoluați.  

FRASIN (PALAU) CRISTINA 
Avocat, Baroul Constanța 

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolventă a FDSA, specializarea Drept, promoția 2012Absolventă a FDSA, specializarea Asistență Managerială și Secretariat, 
promoția 2018

 Dacă alegi să te înscrii la FDSA, îți spun de pe-acum că vei 
fi un norocos. 
 În primul rând, profesorii adoptă o manieră prietenoasă 
și eficientă de transmitere a informațiilor, astfel încât totul va 
fi clar în mintea ta, încă din sala de curs. Un atu al acestora 
este faptul că sunt practicieni ai dreptului și au privilegiul să te 
expună realității din câmpul muncii, sa-ți prezinte avantajele, 
dar și dezavantajele alegerii unei cariere în domeniul ales, 

fie că este vorba despre magistratură, avocatură sau alte profesii juridice. 
Maniera de predare a acestora îmbină cunoștințele teoretice cu cele practice, 
oferind studenților posibilitatea să simuleze procese sau să dezbată seminarii 
pe diverse tematici.
 De asemenea, facultatea îți va oferi experiențe și provocări unice care vor 
contribui la extinderea orizonturilor tale, la sporirea abilităților de comunicare 
și interrelaționare și, totodată, îți vor hrăni dorința de a fi mai bun și mai pregătit 
în domeniu. 
 Vreau să îți mărturisesc că prin prisma absolvirii acestei facultăți am 
dobândit cunoștințe și competențe necesare urmării unei profesii juridice, 
aceea de avocat în cadrul Baroului Constanța, cunoștințe pe care de-a lungul 
timpului le-am aprofundat inclusiv prin înscrierea la programul de masterat.  
 Multumesc tuturor celor care au contribuit la formarea mea profesională, 
iar ție îți doresc mult suces pe drumul ales!

ANTHONY MURPHY
Asistent universitar doctor, FDSA, Universitatea Ovidius din Constanța

 Realizările mele profesionale se datorează în mare măsură 
școlii de drept constănțene, care mi-a călăuzit primii pași atât 
în studenție, cât și în cariera didactică. Mai mult, fără FDSA 
nu aș fi ajuns să studiez această materie sub tutela ambilor 
redactori ai Cărții a IV-a din noul Cod Civil.

Absolvent al FDSA, specializarea Drept, promoția 2017



ABSOLVENȚI DE SUCCES 

ELENA CERASELA GHEORGHE 
Auditor de justiție, Institutul Național al Magistraturii

 Facultatea de Drept trebuie privită ca o oportunitate de 
a învăța cum funcționează societatea și relațiile interumane, 
de a-ți dezvolta capacitatea de analiză și de a te autodepăși 
continuu. Prin prisma faptului că abordează o plajă 
multidisciplinară, această facultate formează studenții nu 
doar pentru a fi viitori profesioniști ai dreptului, ci și pentru a 
deveni oameni de valoare în societate.
 Deși drumul pe care l-am parcurs de-a lungul studenției 
nu a fost unul ușor, întrucât a presupus multă muncă, totuși 

a fost calea ce m-a adus mai aproape de împlinirea visului meu, acela de a 
deveni magistrat. Astfel, după absolvirea facultății, am promovat examenul 
la Institutul Național al Magistraturii, unde toate informațiile pe care le-am 
acumulat în timpul studenției se fructifică și se împletesc. 
 Sfatul meu, pentru cei ce doresc să urmeze cursurile acestei facultăți, este 
să nu se sperie de materiile stufoase și să vadă dincolo de noțiunile tehnice. 
Vor găsi în cadrul facultății sprijinul necesar, oferit de profesori, pentru a reuși 
să înțeleagă și să învețe cum să aplice aceste noțiuni.
 Indiferent de profesia în care viitorii sau actualii studenți vor să acceadă, 
Facultatea de Drept și Științe Administrative reprezintă fundația maturizării, 
autodisciplinării și evoluției armonioase. 

Absolventă a FDSA, specializarea Drept, promoția 2019

ANDREI GEORGIAN HALUTĂ
Auditor de justiție, Institutul Național al Magistraturii

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolvent al FDSA, specializarea Drept, promoția 2016

 Îmi amintesc cu nostalgie de anii petrecuți pe băncile și pot 
spune că aceștia mi-au oferit toate abilitățile și cunoștințele 
necesare care să îmi faciliteze participarea activă în cadrul 
oricărei profesii juridice mi-aș desfășura activitatea. Pregătirea 
practică, îmbinată cu cea teoretică, la înalte standarde au 
creat premizele încrederii necesare susținerii și promovării 
tuturor examenelor importante din carieră.   
 Îmi amintesc totodată de susținerea cadrelor didactice, de 

timpul petrecut împreună cu colegii în biblioteca universității și de cooperarea 
cu aceștia fără de care, în mod cert, traseul meu în viață ar fi fost diferit. 
 Acestea sunt o parte din valorile deprinse în anii de studiu și mă simt onorat 
să mă prezint ca fiind absolvent al Facultății de Drept și Științe Administrative 
din cadrul  Universității Ovidius din Constanța.



PERSPECTIVE DE CARIERĂ DUPĂ 
FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENȚĂ

• Domeniul Drept: procuror, judecător, avocat, notar, executor judecătoresc, 
consilier juridic, expert judiciar;

• Domeniul Științe Administrative: funcționar public sau angajat contractual 
în autorități și instituții publice, polițist local regii autonome (expert, 
referent, inspector, consilier, asistent, director de proiect, consultant, 
funcții de conducere - director, șef serviciu, președinte).  Absolventul poate 
activa în alte organizații cu activități legate de sectorul public (organizații 
neguvernamentale) pe posturi de expert, consultant, asistent sau director 
de proiect, agent de dezvoltare locală ş.a. sau în firme private, pe posturi 
de consultant, specialist în resurse umane, asistent, expert.

CONCURSURI STUDENȚEȘTI
Sesiunea științifică internațională anuală a studenților din cadrul FDSA

CENTRE DE CERCETARE 
1. Centrul de studii și cercetări privind Drepturile Omului și Discriminarea
2.  Institutul de cercetări sociale Dobrogea

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI
ELSA Constanța - Asociația europeană a studenților în științe juridice - filiala 
Constanța

PARTENERI DIN MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

1. UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR 
     JUDECĂTOREȘTI 

2. CAMERA NOTARILOR CONSTANȚA

3. PRIMĂRIA CONSTANȚA 

4. ASOCIAȚIA CRIMINALIȘTILOR DIN ROMÂNIA

5. BAROUL CONSTANȚA


