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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE DREPT 

CENTRUL DE DREPTURILE OMULUI 

 

SELECȚIE EXTINSĂ: CONCURSUL René Cassin DE DREPT EUROPEAN AL 

DREPTURILOR OMULUI și PROIECTUL BLENDED INTENSIVE PROGRAM (BIP) 

de pregătire în vederea participării la concursul René Cassin, în cooperare cu 

UNIVERSITATEA Eötvös Loránd (ELTE) din Budapesta 

 

Centrul de Drepturile Omului şi Colegiul Juridic Franco-român de Studii Europene anunţă 

organizarea preselecţiei pentru concursul internaţional pe teme de Drept European al 

Drepturilor Omului “René Cassin”, ediția 2023. 

 

În acest an, Centrul de Drepturile Omului va realiza o selecție extinsă a unei echipe de studenți, 

urmare a parteneriatului cu Facultatea de Drept a Universității Eötvös Loránd (ELTE) din 

Budapesta, parteneriat în baza căruia toți studenții vor participa la un program intensiv de 

pregătire în vederea participării la un concurs pe teme de drepturile omului, având o 

componentă on-line (cursuri de pregătire on-line) și o componentă de curs față-în-față (concurs 

de pledoarii care se va desfășura la Universitatea Eötvös Loránd în luna decembrie a acestui 

an).  

 

Echipa extinsă va fi compusă din 2 sub-echipe, după cum urmează: 

 

Pentru participarea la concursul “René Cassin”, ediția 2023, va fi selectată o echipă de 3 

studenți care întrunesc următoarele criterii: 

1. calitatea de student al Facultăţii de Drept a UB în anul III sau anul IV de studii ori masterand; 

2. o foarte bună cunoaştere a limbii franceze; 

3. aptitudinea de a vorbi în public şi de a lucra în echipă; 

4. cunoştinţe de bază în domeniul Dreptului internaţional public şi al Dreptului internaţional al 

drepturilor omului. 

→ această echipă va participa la componenta on-line a cursurilor BIP, dar NU va 

participa la concursul de pledoarii care se va desfășura la Budapesta, ci direct la concursul 

“René Cassin”, ediția 2023. 

 

Pentru includerea în echipa extinsă, vor fi selectați încă 3 studenți care întrunesc 

următoarele criterii: 

1. calitatea de student al Facultăţii de Drept a UB în anul II, III sau IV de studii; 

2. o foarte bună cunoaştere a limbii franceze; 

3. aptitudinea de a vorbi în public şi de a lucra în echipă; 

4. cunoştinţe de bază în domeniul Dreptului internaţional public şi al Dreptului internaţional al 

drepturilor omului. 

→ această echipă va participa la Proiectul BIP, după cum urmează: întreaga echipă 

va putea beneficia de participarea la cursurile on-line, 3 dintre studenți (selectați ulterior), 

vor participa și la etapa orală (concursul de pledoarii care se va desfășura la Budapesta, în 
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luna decembrie a acestui an). Acești studenți NU vor participa la concursul “René Cassin”, 

ediția 2023, dar, în funcție de activitatea din cadrul proiectului BIP, vor putea fi incluși 

automat în echipa concursului “René Cassin”, ediția 2024 (în cazul studenților aflați în 

prezent în anul IV, sub rezerva admiterii la un program de master al Facultății de Drept a UB). 

 

 

Selecţia va avea loc în data de 24 octombrie 2022, începând cu ora 13.00, și va consta într-o 

discuţie, în sistem on-line, în limba franceză, pe marginea speţei (disponibilă pe pagina web a 

concursului: 

https://concourscassin.com/Fichiers/Concours2023/casPratique20220905041034_34296.pdf). 

În timpul discuției, participanţii vor putea consulta orice material (în format scris sau 

electronic) pe care îl consideră necesar. 

 

Pentru participarea la selecție, vă rugăm să vă accesați următorul link, folosind adresa dvs. 

instituțională: meet.google.com/ikz-mqrb-rms 

În deschiderea sesiunii videomeet se va face o prezentare a proiectului, pentru a răspunde 

eventualelor întrebări legate de participarea la acesta, urmată de interviurile individuale.  

 

Comisia de selecție: 

Lect. univ. Carmen Achimescu 

Lect. univ. Daniela Deteșeanu 
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