INTREBARI FRECVENTE

STUDENTII COLEGIULUI VA RASPUND
1. A. E. - Licence I (anul I)
Î: Cum o sa ma descurc cu limba?
R: Raspunsul a fost simplu: de anul acesta s-au facut cateva saptamani "pregatitoare" de limba
franceza destul de intense. Profesorii au fost exigenti, insa si intelegatori. Daca isi dadeau seama
ca nu intelegem, repetau, reformulau sau vorbeau mai lent.
Î: Cum o sa ma descurc cu timpul?
R: Ca sa fiu onest, timpul de dupa facultate il poti petrece intr-o maniera productiva la Colegiu
sau in alta parte, pentru ca si fara a face aceste studii superioare, foarte putini colegi de la Drept isi
dedica timpul studiului juridic dupa cursuri. In plus, sunt mai dificile doar saptamanile de cursuribloc, in rest, in perioada TD-urilor, totul este mai facil.
Î: De ce sa aleg Colegiul?
R: Mi-am dat seama imediat de avantajele sale.
In primul rand, o diploma de Sorbona este vazuta ca o dovada de sacrificiu academic. Este dificil
sa o obtii, dar va aduce rezultate. Studentii de la Colegiu si-au deschis cariere internationale, atat
in cabinete de avocatura din Paris, New York chiar, cat si in institutiile europene.
Poate cel mai important, pentru mine, este ca aduce o "gura de aer", sincer. Facultatea de
Drept din Romania accentueaza enorm memoria, in timp ce sistemul francez ranforseaza
ideea de a analiza texte si a intelege diferentele, asemanarile. Maniera de lucru iti schimba
perceptia si in dreptul romanesc.
Î: Ce mai pot face la Colegiu?
R: Cadrele sunt foarte deschise catre activitati. Sunt concursuri care aduc premii atat in bani, cat
si in materiale de lectura. De asemenea, exista si multe conferinte cu experti. Cred ca este foarte
important sa profitam de pe urma acestor resurse pe care alte medii academice nu le confera
studentilor. Ca o concluzie, ritmul este sustinut, insa daca iti doresti o cariera internationala sau
mai multe sanse in Romania, Colegiul este locul potrivit pentru networking, pentru cunostinte si
pentru intelegerea unor aspecte care tin de drept si nu numai.
2..R. P. – Licence III (anul IIII)
Î: Cum mă pot înscrie la CJFR?
R: Înscrierea la CJFR se realizează în acelaşi timp cu înscrierea la Facultatea de Drept, iar
examenul de admitere pentru CJFR este ulterior examenului de admitere de la Facultatea de Drept.
Ca atare, o primă condiţie pentru a putea susţine examenul de admitere la CJFR trebuie să fii
declarat admis la Facultatea de Drept, pe locurile de învăţământ la zi sau la distanţă.
Î: Ce nivel de cunoştinţe este necesar pentru examenul de admitere la CJFR?
R: În principiu, nivelul de dificultate a subiectelor este asemănător cu nivelul cerut pentru B1-B2
în cazul evaluării DELF. Examenul de admitere fiind in iulie, exista timp pentru perfectionarea

cunostintelor de limba franceza. Deasemenea in primele 2 saptamini din semestrul I cursuri de
limba franceza la Colegiu pentru studentii din Licence I.
Î: Se poate echivala examenul de admitere la CJFR cu un certificat DELF?
R: Nu, pentru a fi student al CJFR trebuie să promovezi examenul de admitere. Un certificat DELF
nu echivalează examenul de admitere, aşa cum nici nu este necesar pentru a putea fi student al
CJFR. Cunoştinţele de limba franceză şi dorinţa de a urma cursurile CJFR în paralel cu cele ale
Facultăţii de Drept sunt suficiente pentru a putea susţine examenul de admitere, pe lângă
promovarea examenului de admitere de la Facultatea de Drept.

Î: Care sunt avantajele de care beneficiază un student al CJFR?
R : După trei ani de licență în cadrul CJFR vei avea o diplomă de la Universitatea Paris I Panthéon
Sorbonne și în mod cert un bagaj mult mai mare de cunoștințe în sfera dreptului european, lucruri
care îți vor permite să pătrunzi mai ușor în domeniul specific. De asemenea, există stagii de
practică în Franța și burse care se oferă celor mai merituoși dintre studenți încă din anul I de studiu.
Mai mult, în fiecare an se pune la dispoziție prin parteneriat cu alte instituții o vizită de studii la
Curtea de Justiție a Uniunii Europene si in plus posibilitatea continuarii studiilor la nivelul Master
I si Master profesional.

Î: Se pot echivala examenele din cadrul CJFR cu cele de la Facultatea de Drept?
R: Da, dar nu toate. Echivalările sunt un avantaj important pe care CJFR îl oferă studenţilor săi. În
fiecare semestru, un examen sau două se pot echivala în sistemul românesc, iar modul în care se
transformă notele este disponibil pe site-ul CJFR. În principiu această modalitate este avantajoasă
pentru studenţi, mai ales că apare în sesiune, atunci când te simţi cel mai copleșit de griji și sarcini.

3. A. Z. - Licence III (anul III)
Î: Câți ani de Colegiu se fac?
R: Durata studiilor de licență la Colegiu este de 3 ani .Exista posibilitatea continuarii
la nivelul Master I (anul IV ) si Master profesional (Anul V).

studiilor

Î: Daca voi face doar un an, mi se va elibera diploma pe care se va specifica faptul că am
urmat acel an de studii?
R: Nu, se poate elibera o situatie scolara si o adeverinta.
Î: Pot face Colegiul dacă nu reușesc să fiu admis la Facultatea de Drept?
R: Nu, pentru a urma cursurile la Colegiul juridic este obligatoriu să aveți calitatea de student la
Facultatea de Drept (exista o exceptie pentru candidatii care au absolvit liceul in sistemul de
invatamint francez).

Î: Care sunt beneficiile Colegiului?
R : Sunt foarte multe. De la faptul că veți ajunge să cunoașteți franceza juridică, care vă oferă
posibilitatea de a lectura orice studiu scris de autorii francezi pe o anumită temă, veți beneficia
de o dublă formare, devenind titularii unei licențe eliberate de Universitatea Sorbona. În plus
veți aprofunda studiul dreptului european, ale cărui prevederi si sistem de funcționare trebuie
cunoscute în vederea consolidării unei bogate culturi juridice.
Î: Îmi pot echivala unele note?
R: Da. Veți observa că există posibilitatea de a vă echivala unele dintre cele mai dificile
examene de la Facultatea de Drept.
Î: Profesorii îi favorizează pe cei de la Colegiu?
R : Nu există diferențe de tratament între studenții din cadrul Facultății de Drept. Studenții de
la Colegiu au ales să urmeze această formare în plus, deci trebuie să își asume eforturile
suplimentare, precum si beneficiile ce vor urma la final.
Î: Cat timp trebuie să aloc Colegiului?
R: Răspunsul depinde de la caz la caz. Majoritatea studenților de la Colegiu ar răspunde
”destul de mult”. Nu uitați însă că veți avea o dublă licențiere care denotă un anumit nivel de
pregătire la care nu se ajunge ușor. Cu o buna planificare, exista timp si pentru activitati
extracurriculare.
Î: Cum se desfășoară cursurile in cadrul Colegiului?
R : Cursurile durează 3-4 săptămâni la începutul fiecărui semestru si au loc in paralele cu cele
de la Facultatea de Drept, fără să se suprapună. Ele au loc zilnic, aproximativ 3 ore pe zi, și se
țin în cadrul Facultății de Drept. Aceste sunt susținute de profesori de la cele mai bune
universități din toata Franța, evident în limba franceză. După această perioadă veți mai avea 8
seminare la fiecare dintre cele 2 materii, cate un seminar corelativ fiecărei materii pe
săptămână, având o durată de 2 ore fiecare (2X2 ore = 4 ore/săptămână,).
Î: Care sunt costurile implicate de urmarea Colegiului?
R: Singurele costuri pe care le implică statutul de student la Colegiu sunt reprezentate de taxele
anuale in valoare de aproximtiv 300 €/an (anul I, II, III). Pentru studiile la nivelul Master I si
Master profesional costurile sunt putin mai mari.
4. M. O. –Licence II
Î: Cât de complex este examenul de admitere la Colegiul Juridic Franco-Român de Studii
Europene?
R: Într-adevăr, examenul este unul relativ complex, întrucât vizează atât competențele de
înțelegere a unui text în limba franceză, precum și cele necesare rezolvării corecte a unor exerciții
de gramatică de nivelul celor studiate la liceu, precum și de redactare a unui text coerent în această
limbă. Examenul nu este destinat strict absolvenților de profil uman, specializarea Filologie,
putând fi accesibil oricui a manifestat o preocupare constantă pentru limba franceza pe parcursul

studiilor gimnaziale și liceale. De regulă, cei al căror nivel de limbă franceză este, conform
standardelor unice europene, B1, nu ar trebui să întâmpine vreo dificultate în privința admiterii.
De principiu, majoritatea candidaților primesc o primă sanșă, corectarea lucrărilor nefiind realizată
cu o rigoare dusă la extrem.
Î: Voi înțelege ceea ce se vorbește în cadrul orelor, în ciuda faptului că nu sunt vorbitor nativ
de franceză?
R: Dacă ați promovat examenul de admitere, înseamnă că ați acumulat potențialul de a înțelege
cele discutate în limba franceză și de a vă formula propriile replici. La început, vă va putea părea
dificil, chiar dacă aveți un nivel de limbă bun. Sub nicio formă, nu vă panicați! Odată cu trecerea
timpului și, de obicei, până la finele primului semestru, veți avea acele sinapse necesare bunei
înțelegeri și eficientelor vorbiri și scrieri în această limbă străină. Totul se rezumă, în esență, la
anumite legături neuronale, fortificate prin exercițiu.
Î: Conform cărui sistem de învățământ funcționează Colegiul?
R: Colegiul funcționează conform reglementărilor specifice sistemului francez de învățământ, cu
respectarea legislației statului român. Astfel, raporturile dintre student și Colegiu sunt guvernate
de aceleași reguli precum raporturile dintre un student francez și o universitate franceză. Astfel,
sistemul de predare este cel francez, la fel cel de evaluare-notare. Evident, comunicare cu cadrele
didactice, cu secretariatul și cu conducerea Colegiului se realizează folosind limba franceză.
Î: Ce avantaje îmi aduce frecventarea Colegiului?
R: Întrebarea trebuie abordată în spirit renascentist. Astfel, principalul câștig pe care îl dobândiți
dedicându-vă Colegiului este cunoașterea. Aveți posibilitatea să dobândiți informații detaliate
privind sistemul legislativ francez și al altor state europene, formându-vă un mod de abordare
complex, de tip comparat, referitor la fenomenul juridic. Nu există cunoaștere inutilă sau care să
nu ne ajute să devenim niște oameni mai buni. Veți beneficia de educație juridică în unul dintre
cele mai apreciate sisteme de învățământ superior ale lumii, fără a vă supune traumei depărtării
fizice de patria noastră.
De asemenea, dintr-o perspectivă pragmatică, reușind să finalizați Colegiul, aveți acces la
programul de masterat oferit de acesta. În plus, diploma obținută vă conferă avantaje reale pe o
piață a muncii din ce în ce mai dură, fiind cunoscută faptul că anumiți potențiali, din rândul
instituțiilor publice și din mediul privat, privesc apreciativ pregătirea obșinută în cadrul Colegiului.
Nu în ultimul rând, cei mai dedicați dintre studenți beneficiază adesea de echivalarea notelor, la
cerere, despre care puteți citi pe site-ul oficial al Colegiului.
Î: Trebuie să depun multă muncă în cadrul Colegiului?
R: Desigur, răspunsul este determinat de așteptările pe care le aveți. Prezumăm că doriți să obțineți
rezultate bune, foarte bune sau chiar deosebite. Pentru a obține astfel de rezultate, da, este nevoie
de un volum de muncă adecvat, unul considerabil. Dintre cele șapte zile ale săptămânii, veți aloca,
de regulă, în jur de două, la modul cel mai serios, unei pregătiri adecvate. Pe lângă asimilare
noțiunilor pur teoretice, vă veți ocupa cu analiza deciziilor instanțelor, cu lecturarea de articole, cu
redactarea unor texte. Trebuie să țineți cont și că evaluare are loc oră de oră, jumătate din nota

finală rezultând din orele de seminar, adică de aprofundare a materiei predate. Situația vă va
impune să fiți pregătit constant.
Î: Cum voi fi evaluat?
R: O pătrime din nota finală o veți obține din activitate de seminar, ce înseamnă prezențe active,
teme, realizarea unor proiecte. O pătrime va rezulta dintr-un examen parțial. Două pătrimi rezultă
din examenul final.
Î: Cum voi fi notat?
R: Notare se realizează conform sistemului și conform metodologiei franceze. Astfel, notele sunt
între 0 și 20. Ca o constatare statistică, notele de 17, 18, 19, 20 sunt mult mai rare decât notele de
9 și de 10 de la facultate. Acest lucru nu trebuie sub nicio formă să vă descurajeze, întrucât s-a
stabilit oficial ca o notă franceză de 15 să se identifice cu o notă de 10 românească, o notă de 14,
cu una de 9.50 și așa mai departe, până la nota franceză de 5, căreia îi corespunde nota minimă de
promovare românească, tot 5. Trebuie să rețineți că, spre a promova semestrul, media
Dumneavoastră semestrială trebuie să fie, de principiu, de 10/20.
Î: Sunt multe rigori organizatorice?
R : În plan organizatorico-administrativ, există anumite rigori specifice. Astfel, sunt acceptate doar
trei absențe la fiecare curs si seminar aferent pe parcursul unui semestru, toate trebuind motivate
în mod temeinic (Exemplu: în anul I la Colegiu sunt permise 21 absente justificate la materiile
franceze/an). De asemenea, exercițiile primite ca tema sau în cadrul examenului trebuie rezolvate
după o metodologie tipică sistemului de învățământ francez, una, în esență, logică, dar pe care va
trebui să o asimilați. În primul semestru, veți parcurge un curs dedicat strict asimilării acestei
metodologii. În fapt, ea se înțelege cu adevărat pe parcursul semestrelor de studiu, pe măsură ce o
veți exersa. Înțelegerea și învățarea durabilă necesită răbdare, repetiție și timp. Notele obținute nu
pot fi contestate, iar sesiunea de măriri nu există, spre deosebire de cazul Facultății de Drept. Oricât
ar părea de discutabile aceste două aspecte, trebuie să înțelegem că ne asumăm efectele viziunii
franceze asupra lor. De principiu, nici derogarea de la orar nu este acceptată. În rest, disciplina și
educația necesare vieții noastre de zi cu zi se aplică și orelor Colegiului.
Î: Colegiul se finalizează prin examen de licență?
R: Nu, diploma de absolvire se obține după parcurgerea celor trei ani de studiu, cu succes, fără a
fi nevoie de un examen de licență, așa cum este nevoie în cazul Facultății de Drept.
Î: De unde îmi procur materialele necesare?
R: Colegiul vă pune la dispoziție o bibliotecă foarte bine înzestrată, precum și accesul la baze de
date cu un conținut deseori foarte detaliat și adus la zi. De regulă, colegii din anii mai mari sunt
cât se poate de dispuși să vă ajute în privința materialelor, deci este o recomandare apelarea la ei.
Dacă dispuneți de resurse materiale serioase, puteți recurge și la piața franceză a literaturii de
specialitate.
Î: Pot renunța la Colegiu?

R: Între Dumneavoastră și Colegiu, o dată ce deveniți student al său, apare un raport contractual.
Totuși, nu există nicio clauză care să restrângă libertatea de a renunța oricând, din oricare motiv,
subiectiv sau obiectiv. Va trebui însă ținut cont că nu veți recupera taxa anuală percepută de
Colegiu.
Î: Colegiul oferă stagii de practică?
R: Dacă nu veți reuși să vă găsiți un loc de practică individual sau dacă nu veți fi mulțumit de cel
pus la dispoziție de asociațiile studențești, puteți încerca să obțineți unul dintre locurile de practică
puse periodic la dispoziție de Colegiu. Trebuie să țineți cont că ele nu apar cu o frecvență anume
și că unele pot să impună deplasarea în exteriorul teritoriului național al României, precum și o
serie de costuri privind cazarea, hrana, îmbrăcămintea, ori altele asemenea, pe care este posibil să
trebuiască să le suportați individual.
5. C. F. – Licence II
Î: Cum trebuie sa ne pregatim pentru TD?
R :Td-ul este echivalentul unui seminar. Inainte de fiecare TD va fi publicata pe site-ul colegiului
o fisa de TD pe care trebuie sa o cititi inainte si sa invatati partea din curs aferenta TD-ului.
Î: Cum e orarul la Colegiu?
R: Orarul de la Colegiu este facut in asa fel incat sa nu se suprapuna cu cel de la facultate. In
primele 3 saptamani veti avea cursuri in fiecare zi, 3-4 ore. Dupa cele 2 saptamani de cursuri, in
restul semestrului veti avea numai TD (travaux dirige). Acesta dureaza 2 ore si are loc de 2 ori pe
saptamana.
Î: Ce se intampla daca nu inteleg ce spun profesorii?
R : Chiar daca majoritatea profesorilor sunt francezi, ei vorbesc rar si clar astfel incat voi sa
intelegeti. De fiecare data cand aveti nelamuriri puteti sa ii intrebati, sunt foarte deschisi.
Î: Exista stagii de practica la Colegiu?
R: Da, in fiecare an se ofera locuri de practica la institutii din Franta, de ex, Curtea de Casatie
6. M.A.- Licence I
Trecerea de la liceu la facultate a insemnat pentru mine o foarte mare schimbare, dar nu mi-a fost greu
sa ma obisnuiesc cu noul sistem : colegii mei si profesorii mi-au venit in ajutor ! In acest context,
Colegiul Juridic a devenit pentru mine o a doua casa. Am prezentat in cele ce urmeaza o serie de
intrebari de care m-am lovit de-a lungul timpului !
Î: Pot intra la Colegiu fara sa fiu la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti ?
R: Nu, intrarea la Colegiu este conditionata de intrarea la Facultatea de Drept, de aceea si examenul
de intrare la Colegiu este organizat dupa primirea rezultatelor de la amitere, de obicei a doua zi.

Î: Poti face fata la Colegiu cu un minim de cunostiinte in ceea ce priveste folosirea limbii
franceze ? Mai mult, poti trece examenul de intrare fara o pregatire prealabila ?
R: Personal, mi-am dorit foarte mult sa intru la Colegiu, de aceea m-am pregatit in prealabil astfel incat,
nefacand in liceu prea multe ore de franceza la care sa invat ceva cu adevarat, am decis sa ma
perfectionez pe cont propriu si am luat exemenele de limba B1 si B2 inainte de a intra la Colegiu.
Î: Trebuie sa am neaparat un certificat ca sa intru la Colegiu ?R: Nu, nu trebuie sa ai o anumita
diploma pentru a intra la Colegiu, insa trebuie sa ai un punctaj cat mai mare la examenul scris care iti
conditioneaza intrarea la Colegiu.
Î: De ce se zvoneste ca trebuie sa ai o diploma de B2 pentru a intra la Colegiu ?
R: Examenul pentru a fi acceptat la Colegiu nu este de o dificultate iesita din comun, drept pentru care
a intra la Colegiu nu este dificil, mai ales ca examenul este scris si nu oral sau audio, insa ceea ce este
cu adevarat greu la Colegiu este sa faci fata cursurilor de pe parcursul anului.
Î: Ce inseamna ca trebuie « sa fac fata » ?
R: Ganditi-va ca primele ore de franceza sunt in felul urmator : timp doua saptamani intensive de
cursuri (3-4 h/zi) veti avea in fata voastra un profesor de la o facultate din Franta care va va preda in
franceza, iar voi trebuie sa luati notite, sa intelegeti ceea ce vi se explica si sa puteti sa va valorificati
ulterior cunostiintele in cadrul TD-urilor. Va vedeti facand asta ?
Î: Ce este acela un TD ?
R: Un TD este un fel de seminar, insa sistemul de la Colegiu functioneaza putin diferit de cel de la
facultate, in sensul ca in primele saptamani veti avea doar cursuri, iar apoi vor urma seminarele (1 pe
saptamana). Va exista si un « GALOP » care este un fel de test, dar foarte important pentru nota finala.
O atentie foarte mare trebuie acordata temelor de la seminar si participarii active, deoarece aceasta este
punctata, si orice nota de « zero » va poate trage toata media in jos.
Î: Cat de mult timp trebuie sa petreci la Colegiu ?
R: Atentie ! Prezenta este obligatorie la curs si la seminar, ceea ce inseamna ca acele cateva ore pe
saptamana nu trebuie ratate. Desigur, exista o limita de 3 absente, dar va sfatuiesc sa le pastrati pentru
situatiile neprevazute. Nu vreti sa riscati sa fiti dati afara de la Colegiu/sa nu intrati intr-un examen din
neatentie. In rest, Colegiul nu « mananca » chiar atat de mult timp, insa este un efort in plus. Pe de alta
parte, si castigul este pe masura : o diploma pe care scrie « Sorbona », nu este lucru putin.
Î: Cum sunt profesorii ?
R: Din cate am observat, profesorii sunt de tipologii diverse, exact asa cum ii poti intalni si in liceu.
Fiecare are stilul lui, metoda lui, dar, daca ar fi sa gasesc un aspect comun, tuturor le place sa isi
structureze foarte bine materia (de exemplu am capitole numerotate cu iii, in conditiile in care inaintea
lor exista capitole numerotate cu I si II, A, B si poate si C, a,b,c, 1 si 2, si in cele din urma i, ii etc.)
Î: Cum sunt colegii ?

R: Super tari ! Fiind cu totii in acelasi mediu si confruntandu-ne cu aceleasi probleme la Colegiu, ne
« solidarizam », ne imprietenim, ne incurajam reciproc si impreuna facem fata cu brio. Se leaga foarte
multe prietenii si am realizat in acelasi timp ca pot invata foarte multe de la fiecare coleg al meu (in
general, dar si din experienta fiecaruia privind franceza).

Î: Ai putut participa la concursuri organizate de Colegiu ?
R: Da, adevarul este ca daca esti deschis la a incerca ceva nou, la a experimenta, facultatea in general
iti ofera sansa de a-ti diversifica programul. Am participat de curand la un concurs de elocventa
organizat in cadrul Colegiului la care am castigat locul al II-lea. Toate aceste experiente te maturizeaza,
te pregatesc foarte bine pntru viata si iti ofera mereu un plus, te ajuta sa interactionezi cu studenti de
nationalitate franceza veniti in Romania pentru studii. Fac in prezent cateva ore in cadrul facultatii cu
un student venit din Franta la master care s-a oferit sa ne impartaseasca din experienta lui in ceea ce
priveste oratoria. El ne-a invatat ca trebuie sa ne valorificam aspectul care ne face diferiti,
particularitatea. Vreau sa plec in cadrul proiectului Erasmus in Franta, iar ceea ce ma va face diferita
nu va fi faptul ca stiu limba franceza, ci faptul ca, atunci cand voi dori sa ma angajez, voi putea sa afirm
ca stiu sa vorbesc fluent franceza, engleza, dar si romana. Aceasta limba pe care noi romanii o vorbim
ne poate ajuta foarte mult daca vom sti cum sa o valorificam. Ganditi-va numai cat de usor puteti
invata italiana sau spaniola, ori este mare lucru sa poti afirma ca vorbesti 4/5 limbi.
Î: Exista beneficii imediate ale Colegiului ?
R: Da ! In timpul semestrului, iti poti echivala un examen de la facultate cu unul de la Colegiu (desi la
Colegiu vor fi 2 examene la care trebuie sa iei peste 10, sistemul de notare fiind pana la 20), dar de cele
mai multe ori Colegiul « iti deschide un al treilea ochi » in sensul in care te va ajuta sa intelegi celelalte
materii de la facultate mult mai bine. De asemenea, trebuie retinut ca la facultate NU E CA LA LICEU
pentru ca toate materiile interfereaza, si nu se va intampla sa aveti o materie la care sa nu recunoasteti
elemente de la alte 3, totul se leaga, iar in aceste conditii, aveti tot interesul sa intelegeti cursul de
« Introducerea in dreptul european » din anul I de la Colegiu pentru a intelege mult mai bine materia
asemanatoare care se studiaza in anul al II-lea de facultate.

