
 
 

Săptămâna aniversară la Facultatea de Drept a Universității din București - 23-29 noiembrie 

2020 

 

 
La data de 25 noiembrie 2020, Facultatea de Drept a Universității din București sărbătorește 161 de ani 

de la înființare. Pentru marcarea acestui moment important, chiar în contextul actual, în care activitățile 

didactice se desfășoară în mediul online, Facultatea de Drept propune o serie de activități pe parcursul 

săptămânii 23-29 noiembrie 2020. Astfel, Săptămâna aniversară a Facultății de Drept a Universității din 

București va include: 

 

 

❖ Marți, 24 noiembrie 2020, începând cu ora 14.00, reprezentanți ai Collège d’Europe (College of 

Europe) vor prezenta activitatea acestei prestigioase instituții de formare în domeniul Dreptului 

european, precum și oportunitățile oferite studenților și absolvenților Facultății de Drept. 

Evenimentul este destinat în principal studenților masteranzi și doctoranzi, dar este deschis 

tuturor studenților și profesorilor Facultății de Drept a Universității din București. 

❖ Miercuri, 25 noiembrie 2020, în intervalul orar 12.00-13.30, va fi organizată, împreună cu 

Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene și Fundația pentru Dezvoltarea Societății 

Civile, dezbaterea Asistența juridică pro bono – Pledoarie pentru creșterea accesului la justiție. 

Evenimentul urmărește, în egală măsură, să marcheze Săptămâna europeană pro bono (European 

Pro Bono Week). 

❖ Joi, 26 noiembrie 2020, începând cu ora 12.00, Dr. Steve Terrett, Directorul British Law Center, 

instituție parteneră a Facultății de Drept, va susține prelegerea Is Britain still Great? Will the 

Kingdom remain United? Brexit and the future of the UK’s legal system. Sunt invitați să 

urmărească evenimentul și să se implice în dezbateri studenții și cadrele didactice ale Facultății 

de Drept a Universității din București, dar și toți cei interesați, în egală măsură, de consecințele 

juridice ale Brexit și de sistemul juridic britanic. 

❖ Vineri, 27 noiembrie 2020, în intervalul orar 15.30 – 17.00, va fi organizată masa rotundă cu tema 

Dimensiunea constituțională a dreptului fundamental la educație, ce va reuni, pentru o discuție 

deschisă asupra acestui subiect, cadre didactice și studenți ai Facultății de Drept a Universității 

din București. 

 

Toate evenimentele se vor desfășura online, cu înscrierea prealabilă a doritorilor, link-urile de conectare 

urmând a fi transmise după închiderea înregistrărilor. Mai multe informații cu privire la toate aceste 

activități pot fi obținute prin consultarea paginii web a Facultății de Drept a Universității din București, 

secțiunea Evenimente:  

https://drept.unibuc.ro/Evenimente-s490-ro.htm.  

 

De asemenea, în Săptămâna aniversară, pagina web a Facultății va fi îmbogățită cu noi secțiuni referitoare 

la personalități ale comunității academice, incluzând detalii despre viața și cariera acestora.  

 

https://drept.unibuc.ro/Evenimente-s490-ro.htm

