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Jogtudományok 
Ştiinţe juridice 

Jog 
Drept 
Két szak található ezen a területen: 
• Jog 
• Közösségi jog 
 
JOG 
DREPT 
8 féléves képzés 
A szak általános jogászi képesítést nyújt, amely bármilyen jogászi munkakör 
(törvényszéki bíró, ügyész, ügyvéd, közjegyző, vállalati jogtanácsos) betöltését lehetővé 
teszi. Mivel általános jogi képesítésről van szó, mindegyik munkakör végleges 
betöltéséhez az egyetem elvégzése után gyakornoki idő (általában 2 év) és ezt lezáró 
véglegesítő vizsga szükséges. A szakmai törzsanyag részei a kötelező tantárgyak 
keretében oktatott ágazati jogtudományok, az államtudományok és a bűnügyi 
tudományok.  

A kötelező egyetemi oktatás mellett a diákok bekapcsolódhatnak a szakterülethez 
kapcsolódó különböző kutatócsoportok munkájába is, amelyek főleg a román 
jogrendszer változásaival foglalkoznak.  

Az egyetem elvégzése után a jogászi képesítéssel rendelkező fiatalok bírói, ügyészi, 
ügyvédi munkakört tölthetnek be, de elhelyezkedhetnek vállalati jogtanácsosként, 
különböző cégeknél, önkormányzatoknál. 

Alaptantárgyak: általános jog, alkotmányjog és intézmények, római jog, polgári jog, 
nemzetközi polgárjog, európai jog és intézmények, alkotmányjog és politikai 
intézmények, közigazgatási jog, büntetőjog, családjog, pénzügyi jog, polgárjogi eljárás, 
büntetőjogi eljárás, kereskedelmi jog, munkajog, nemzetközi kereskedelmi jog, 
kriminalisztika, nemzetközi magánjog, európai kereskedelmi jog. 

Választható tantárgyak: politikai gazdaságtan, politikai ideológiák, jogi 
terminológia, jogi logika, jogszociológia, összehasonlító társadalmi politikák, Románia 
jogtörténete, környezetvédelmi jog, alkalmazott informatika, számítástechnikai jog, jogi 
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pszichológia, bevezetés az összehasonlító jogba, kriminológia, jogi szervezetek, 
diplomáciai és konzulátusi jog, összehasonlító alkotmányjog, európai emberi jogok, 
szállítási jog, európai országok jogrendszereinek alapjai, intellektuális tulajdonjog, 
nemzetközi adózási jog, törvényszéki orvostan, európai országok polgárjogi alapjai, 
cégjog, életvédelem és bíráskodás, házassági jogok, társadalombiztosítási jog, speciális 
polgári és kereskedelmi eljárások. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (részben magyar nyelven is tanulható) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Tudományegyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
KÖZÖSSÉGI JOG 
DREPT COMUNITAR 
8 féléves képzés 
A szak tantervében az általános jogi ismeretek mellett hangsúlyosabb szerepet kap a 
közösségi jog, az Európai Unió intézményrendszereinek, jogrendszerének oktatása. 
 
• Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 




