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- Dosarul de admitere al fiecărui candidat trebuie să cuprindă (şi) un C.V., respectiv o 
scrisoare de intenţie, care vor fi evaluate de către Comisia de admitere, în vederea notării 
(componentă a criteriului de admitere la studii de Masterat). 

- C.V.-ul poate fi redactat în orice tip de format standardizat (de preferat – tipul Europass), 
fiind recomandată o întindere a acestuia de maxim 2 pagini, cu menţionarea principalelor 
repere ale traseului studiilor candidatului (eventual şi ale traseului profesional al acestuia – 
dacă este cazul). 

- Scrisoarea de intenţie va fi elaborată în limba română, într-un stil academic, sobru, 
echilibrat şi cu stricta respectare a regulilor gramaticale în vigoare la momentul depunerii 
sale. Acest document va cuprinde referiri la identitatea candidatului, fără a relua informaţiile 
din C.V. (decât în eventualul scop al dezvoltării acestora, în măsura în care sunt relevante 
pentru admiterea la studii de Masterat în Drept), precum şi motivarea esenţială (formală dar şi 
substanţială) a deciziei candidatului de a urmări obţinerea statutului de masterand al unei 
anumite specializări dintre acelea pentru care se organizează concursul de admitere de către 
Facultatea de Drept din cadrul Univ. „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2023 (în eventualitatea 
în care candidatul vizează, prin opţiunile sale, mai multe specializări, în ordinea preferinţelor, 
motivarea – de dorit particularizată pentru fiecare specializare în parte – va fi indicată în 
ordinea descrescătoare a opţiunilor din fişa de înscriere, consecutiv unei motivări generale a 
intenţiei de a deveni masterand în domeniul juridic). În scrisoarea de intenţie candidaţii vor 
avea în vedere indicarea unui parcurs profesional preexistent sau (după caz) preconizat în 
raport de propria persoană, precum şi a manierei în care apreciază că admiterea la studii de 
Masterat (la o anumită specializare) ar avea aptitudinea concretă de a contribui la construirea 
/ formarea / dezvoltarea acestui traseu profesional, ori ar facilita evoluţia pozitivă a 
candidatului în alte sensuri. Este recomandat a se justifica pe fond candidatura fiecărei 
persoane înscrise şi modul în care eventualele preocupări / rezultate anterioare care 
caracterizează candidatul pot fi puse în legătură cu dobândirea statutului de masterand (la 
specializarea vizată), fiind utilă menţionarea tuturor aspectelor esenţiale care, în opinia 
candidatului în cauză, îl recomandă pe acesta pentru dobândirea statutului pentru care 
concurează.  


