Procedura de admitere pentru anul
universitar 2022-2023
Licence en droit
Două proceduri de admitere coexistă: procedura generală (I) și procedura derogatorie, care vizează
doar persoanele dintr-un liceu francez sau dintr-o universitate francofonă (II).
Procedura generală de admitere
Orice deținător de Bacalaureat Român sau titlu considerat echivalent poate fi acceptat la Colegiul
Juridic în primul an de Licență. Admiterea se face în două etape:
Etapa 1: Promovarea concursului de admitere la Facultatea de Drept a Universității din
Bucureşti (examen în data de 21 iulie 2022). Consultați termenii și condițiile pe site-ul Facultății
de Drept a Universității din București.
Candidații trebuie să declare, la depunerea dosarului de înscriere la examenul de admitere la
Facultatea de Drept, intenția de a-și prezenta candidatura pentru admiterea la Colegiu (se bifează
în formularul de înscriere al Facultății).
Etapa 2: Selecţia la Colegiul juridic. Selecția diferă în funcție de profilul candidaților:
I. Elevii din liceele și filierele bilingve franceze din România, precum și deținătorii de
certificate de limba franceză care atestă un nivel minim B1 (DELF, DALF) sunt admiși
automat după transmiterea unui dosar care include:
- următoarele informaţii: nume, prenume, adresa, liceul de origine, număr de telefon şi adresa
de email;
- copie după actul de identitate:
- dovada de studii într-un liceu sau filieră bilingvă franceză şi/sau o copie a diplomei sau
certificatului de limbă franceză necesară.
Conținutul dosarului trebuie trimis într-un singur fișier PDF până cel târziu la 31 iulie
2022 la următoarea adresă de email: admin@collegejuridique.ro
 Ceilalți candidați trebuie să trimită:
- scrisoare de intenţie scrisă în limba franceză în care figurează şcoala de origine, adresa,
numărul de telefon și adresa de email a candidatului;
- copie după actul de identitate;
- foaia matricolă cu notele obținute în liceu (cel puțin ultimii doi ani);

-

lista activităților școlare și extrașcolare desfășurate, în limba franceză (ex.: lecții de franceză,
tabere de vacanță, concursuri de limbă franceză etc.).

Conținutul dosarului trebuie trimis într-un singur fișier PDF și trimis până cel târziu la 31
iulie
2022
la
următoarea
adresă
de
email:
admin@collegejuridique.ro
Anunțul rezultatelor: 8 august 2022.
Candidații admiși vor fi contactați la sfârșitul lunii august de către Colegiul Juridic pentru a continua
cu înscrierea administrativă la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Procedura de admitere derogatorie
Studenții Colegiului Juridic trebuie în principiu să fie înscriși atât la Facultatea de Drept a
Universității din București (concurs de admitere), cât și la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(prin Colegiul Juridic).
Prin derogare și în mod excepțional, studenții neînscriși la Facultatea de Drept a Universității din
București pot fi admiși în anul I al Facultății de Drept; este vorba despre :
- posesorii unei diplomei de bacalaureat francez şi care demonstreaza un bun nivel de
cunoaştere a limbii române (interviu oral în limba română),
- persoane care au absolvit cel puțin un an de studii în drept într-o universitate francofonă și
care demonstrează că au un nivel bun de cunoaștere a limbii române (interviu oral în limba
română).
Admiterea se face în două etape.
Etapa 1: Preselecție dosar (2 mai 2022 – 23 mai 2022).
Dosarul trebuie trimis în perioada 2 mai – 23 mai 2022 la adresa admin@collegejuridique.ro, și
trebuie să conţină următoarele elemente (trimise într-un singur document PDF):
- pentru titularii de bacalaureat francez: o scrisoare de intenţie în limba franceză, o copie a
unui act de identitate, o copie a diplomei de bacalaureat francez sau un certificat de reușită
la acest examen și foaia matricolă a notelor pentru ultimii doi ani de școlarizare;
- pentru persoanele care au absolvit cel puțin un an de studii în drept într-o universitate de
limbă francofonă: o scrisoare de intenție în limba franceză, o copie a actului de identitate,
o copie a diplomei de bacalaureat sau echivalentă, un certificat de înregistrare într-o licență
franceză (de cel puțin un an) și foile matricole ale notelor corespunzătoare acestei diplome,
precum și foile matricole ale notelor și/sau studii (după caz) pentru cei doi ani anteriori.
Etapa 2 : Interviu oral pentru evaluarea nivelului de limba română al candidatului (24 mai
2022 – 27 mai 2022).
Dacă acest interviu are succes, admiterea la Colegiul Juridic va fi acordată pentru anul universitar
următor.
Anunțul rezultatelor: 2 iunie 2022.

O a doua sesiune de admitere va avea loc în aceleași condiții (se schimbă doar datele):
- Preselecție dosarelor în perioada 1 iulie 2022 – 1 august 2022;
- Interviuri orale între 2 august 2022 și 5 august 2022;
- Anunțarea rezultatelor: 8 august 2022.
Atentie - Studenții selectați vor fi admiși la Colegiul Juridic și vor fi înscriși doar la Universitatea
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (doar studenții admiși conform procedurii generale de admitere sunt
înregistrați atât la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cât și la Universitatea din Bucureşti).
Studenții admiși prin procedură derogatorie nu vor putea pretinde calitatea de student al
Universității din București:
 nu vor putea deci să primească diploma de la Universitatea din București (ci doar diploma
de la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne);
 vor trebui să ia măsurile necesare pentru dreptul de ședere pe teritoriul României chiar
dacă nu sunt înscriși la o universitate din România (contactează autoritățile române pentru
informații);
 vor trebui să plătească o taxă administrativă de 1410 lei (la nivelul anului universitar 20212022) la Facultatea de Drept a Universității din București în plus față de taxele de înscriere
la Universitatea din Paris 1. Această taxă se poate plăti în două rate. Studenții în cauză vor
fi contactați în acest scop de către Colegiu.
Studenții selectați prin procedură derogatorie sunt totuși obligați să urmeze cursurile și să susțină
examenele la disciplinele în limba română din programul de Licență al Colegiului Juridic, în aceleași
condiții ca și ceilalți studenți ai Colegiului Juridic (vezi disciplinele marcate cu (*) din planul de
învăţămînt).

Taxele de înscriere
Studenții înscriși la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne şi la Facultatea de Drept
din București (studenți admiși conform procedurii generale)
Studenții înscriși la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne şi la Facultatea de Drept din
București trebuie să plătească ambele taxe:
 Taxe de înscriere la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Vă rugăm să rețineți că taxele de înscriere la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbona pentru
formarea la Colegiul Juridic diferă de taxele de înscriere pentru formarea „clasică”.
Valoarea taxelor de înscriere pentru anul universitar 2021-2022: 345,00 € (scutire de la taxa de
înscriere pentru studenții bursieri). Scutire CVEC pentru toți studenții.
 Taxe de înscriere la Facultatea de Drept din București.
Contactati Facultatea de Drept pentru detalii.
Studenții înregistrați numai la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbona (studenți admiși
conform procedurii derogatorii)
Studenții înregistrați numai la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne trebuie să plătească ambele:
 Taxe de înscriere la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Vă rugăm să rețineți că taxele de înscriere la Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne pentru
formarea la Colegiul Juridic diferă de taxele de înscriere pentru formarea „clasică” la Universitatea
Paris
1
Panthéon
Sorbona.
Valoarea taxelor de înscriere pentru anul universitar 2021-2022: 345,00 € (scutire de la taxa de
înscriere pentru studenții bursieri). Scutire CVEC pentru toți studenții.
 O taxă administrativă la Facultatea de Drept din București.
Cuantumul taxei administrative pentru anul universitar 2021-2022: 1410 lei. Suma poate fi plătită
în două rate. Prima tranșă este scadentă în decembrie. Studenții în cauză vor fi contactați în acest
sens.

