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Activitatea didactică 
 

Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:  

1. Evaluarea calității programelor de studii în concordanță cu standardele ARACIS. 
2. Flexibilizarea conținuturilor planurilor de învățământ. 
3. Organizarea activităților didactice  
4. Alte activități specifice 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Obiective • Activități 

1. Evaluarea calității 
programelor de studii 
în concordanță cu 
standardele ARACIS. 

• Pregătirea Raportului de evaluare internă în vederea evaluării  
ARACIS a Domeniului Drept din cadrul Școlii Doctorale  
Interdisciplinare ULBS  
• Organizare primire vizita ARACIS, participare activități Au fost  
reținute observațiile și sugestiile comisiei de evaluare, din care o parte au 
fost puse în aplicare. 
• Participare primire vizita ARACIS - domeniul Ştiinţe administrative  
(programe masterat). 
    

     2. Flexibilizarea    
conținuturilor 
planurilor de 
învățământ. 

• Au avut loc discuții în cadrul colectivului în vederea reanalizării    
conținuturilor unor Planuri de învățământ, în special la nivelul 
programelor de studii universitare de masterat. 

3.  Organizarea  
activităților  
didactice  
 

• Organizarea în condiții optime a activităților didactice în funcție de 
cerințele sanitare și de infrastructură – septembrie 2021, ianuarie-
februarie 2022 

• Organizare sesiuni licență iulie 2021, februarie 2022 
• Organizare colaborare Biblioteca ULBS  - bibliografii online, achiziție 

carte  

4. Alte activități 
specifice 

 

• A continuat procesul de atragere de cadre asociate, în special tineri  
doctoranzi și doctori, în vederea consolidării colectivului de cadre 
didactice. 

• Actualizare date RNCIS  
 

  
 

  



Studenții și relația cu comunitatea 
 

Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:  

1. Identificarea  problemelor cu care se confruntă studenții Facultății 

2. Realizarea unor parteneriate cu instituții/organizații economice și sociale  

3. Realizarea săptămânii de orientare la nivelul Facultății 

4.  Alte activități specifice 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Obiective • Activități 

1. Identificarea și  
gestionarea  
problemelor cu care  
se confruntă  
studenții Facultății 

• Au fost organizate întâlniri și discuții periodice cu studenții; au fost  
elaborate acte interne  
- Măsuri de aplicare a Regulamentului ULBS privind organizarea și 
desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă, de selecție și de 
disertație și a Procedurii privind desfășurarea online a examenelor de 
finalizare a studiilor aferente anului universitar 2020-2021 în cadrul 
Facultății de Drept; 
-  Îndrumar privind elaborarea și susținerea lucrării de finalizare a studiilor 
universitare; 
-  Ghid activitate tutori 2020-2021/2021-2022. 
• Au avut loc discuții și au fost făcute comunicări și clarificări cadrelor  
didactice privind modul de desfășurare a activităților cu studenții. 

2. Realizarea/ 
continuarea unor  
parteneriate cu 
instituții/organizații 
economice și sociale . 

• Baroul Sibiu. Baroul Sibiu este un partener de tradiție și apropiat al  
Facultății de Drept. În decursul anilor au fost desfășurate în colaborare o 
serie de conferințe și alte evenimente, iar seria acestora urmează să fie 
continuată. 

• Asociația Facultăților de Drept din Țările Latine.   
• Asociația Studenților în Drept - ELSA -The European Law  

Students’ Association.  ELSA este cea mai mare organizație din lume a 
studenților în Drept și a tinerilor juriști. ELSA România este singura asociație 
a studenților în Drept și a tinerilor juriști care activează la nivel național în 
România. 

• Parteneriat: Academia de Științe Juridice din România; Academia de 
Studii Economice București 

3. Realizarea  
săptămânii de 
orientare la nivelul 
Facultății 

• Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a pregătit, la începutul anului   
universitar în curs, o săptămână de activități dedicate studenților din anul I - 
Săptămâna de Orientare, în cadrul căreia au fost desfășurate activități și în 
Facultatea de Drept. 

4. Alte activități  
specifice 

• Activități destinate studenților  - organizare de activități 
extracurriculare. 

• Oportunități de angajare, activități academice și extracurriculare -  
Facultatea a informat permanent studenții, prin intermediul paginii de 
Facebook, a site-ului și a platformei Google Classroom, cu privire la 
evenimente și oportunități în țară și în străinătate. 

• Participare discuții de lucru Institutul Național al Magistraturii- 
Consiliul Superior al Magistraturii. 



• Întâlnire cu experiența profesională - serie de întâlniri cu invitați din 
lumea juridică și administrativă. 

• Caleidoscop de carieră. Dialoguri între generații – întâlniri între 
studenți și alumni. În contextul aniversării a 50 de ani de existență, 
Facultatea de Drept a demarat un program de întâlniri periodice între 
studenții și absolvenții Facultății.  

• Organizare participare concurs studențesc Hexagon 2021  
• Colaborare cu Înalta Curte De Casație și Justiție.  A continuat activitatea 

de elaborare de opinii juridice de către cadrele Facultății, la solicitarea  
Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru soluționarea recursurilor în 
interesul legii și a sesizărilor pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept. 

• Colaborare cu Editura Universul Juridic - una din cele mai importante 
edituri de literatură juridică, organizator de evenimente în domeniu și 
partener de tradiție al Facultății. 

• Organizare Conferință - Drumurile Dreptului – Sibiu 1844- 1887, 1971-
2021, cu participarea conducerii Universității, a reprezentanților 
Facultăților de Drept ale Universităților din București, Cluj- Napoca, 
Craiova, Iași și Timișoara, a cadrelor didactice, Profesorilor emeriți, 
absolvenților și studenților Facultății de Drept 

• Organizare festivitate premiere absolvenți an universitar 2020-2021  

  

 

 



 

Facultatea de DREPT,  admitere 2020, 2021 

Dosare depuse licență (Drept/AP, IF/ID)  2020  2021 

                                                        1094  943 

Dosare depuse master(Drept/Șt.Adm., IF/IFR) 2020  2021 

       224  199 

Candidați admiși licență    2020  2021 

                                                          513  507 

Candidați admiși master    2020  2021 

       189  162 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



Cercetare, inovare și internaționalizare 
 

Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:  

1. Evaluarea activității de cercetare pe anul 2020 și a perspectivelor activității 
2. Organizare evenimente științifice 
 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Obiective • Activități 

1. Evaluarea  
activității de 
cercetare pe anul 
2020 și a 
perspectivelor 
activității 

• A avut loc coordonarea raportării activității de cercetare pe anul 2020, 
în conformitate cu indicatorii SIEPAS. 

• Au avut loc discuții cu titularii. 
• Au fost elaborate propuneri și purtate discuții privind revizuirea 

criteriilor SIEPAS/GRADIS (componenta didactică și componenta de 
cercetare).  

2. Organizare 
evenimente 
științifice 

• Participare la organizarea Conferinței internaționale Statul de drept în 
perioada Covid-19, 6-7 mai 2021, împreună cu Asociația Facultăților de 
Drept din Țările Latine. 

• Organizare Conferința națională a studenților, masteranzilor și 
doctoranzilor în Drept, Sibiu, 3 iunie 2021.   

•  Publicare volum „Conferința studenților, masteranzilor și 
doctoranzilor în Drept”, Editura Universul Juridic, București 

• Publicare volum omagial – In Memoriam Ion Traian Ștefănescu, 
parteneriat: Academia de Științe Juridice; Facultatea de Drept- 

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Drept-
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,  Editura Universul Juridic 

• Coordonare publicare Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2021  
 

  

 

 

 



Administrare și dezvoltare organizațională 
 

Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele 
aspecte:  

1. Acțiuni de promovare a Facultății atât pe perioada admiterii cât și pe durata  
întregului an academic. 

  2. Actualizarea și întreținerea paginii web  a Facultății precum și a conturilor oficiale  
de social media. 

   3. Eficientizarea costurilor de întreținere și administrative. 
 

Cele mai relevante realizări din acest sector au vizat următoarele aspecte: 

Obiective • Activități 

1. Acțiuni de  
promovare a  
Facultății atât pe 

âperioada admiterii  
cât și pe durata  
întregului an  
academic. 

• În  perioada premergătoare admiterii cât și pe durata acesteia au 
fost desfășurate acțiuni de promovare a Facultății, în special în 
mediul online.  

• Organizare 8 ateliere în cadrul programului „Școala de Vară” -    
 31.08-13.09.2021 

• Organizare 8 ateliere în cadrul programului „Școala de Vară” -    
 31.08-13.09.2021 

• Prezentări ale Facultății de Drept unor clase liceu  

• Organizare eveniment „Noaptea Cercetătorilor” septembrie  
2021-  7 ateliere (procese simulate, laborator criminalistică, 
dezbateri, etc.).  

2. Actualizarea și  
întreținerea  
paginii  
web  a Facultății  
precum și a  
conturilor oficiale  
de social media. 

• Au fost îmbunățățite atât aspectul cât și conținutul paginii  
web  a Facultății precum și a conturilor oficiale de pe social media. 

• Sunt prezentate constant știri și informații de interes  

privind activitățile Facultății și oportunități de natură academică și 
profesională oferite studenților și absolvenților.   

3. Eficientizarea  
costurilor de  
întreținere și 
administrative. 

• Au fost luate măsuri de eficientizare a costurilor de  
întreținere  și administrative. 

  
 

 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Sebastian SPINEI 
 

 


