
Program de licenţă „DREPT”
Ocupaţii posibile

administrator judiciar
administrator public
administrator societate comercială
asistent de cercetare în domeniul stiintelor juridice
asistent director/responsabil de functiune (studii

superioare)
atasat diplomatic
cercetător în domeniul stiintelor juridice
consilier administraţia publică
referent relaţii externe
analist informaţii de firmă
specialist în parteneriat public-privat
analist de informaţii
consilier de stare civilă
inspector de stare civilă
consilier dezvoltare locală şi regională
administrator societate comercială
inspector protecţie socială
consilier afaceri europene
consilier al ministrului
consilier armonizare legislativa
consilier de probatiune
consilier diplomatic
consilier guvernamental
funcţionar public
consilier instituţii publice
consilier parlamentar
consilier prezidenţial
consilier proprietate industrială autorizat
consilier şi consultant juridic
consilier vânzari asigurări
consul
consul general
consultant prezidenţial şi guvernamental
consultant în administraţia publică
controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent

vamal (studii superioare)
reglementator
curier diplomatic
director adjunct instituţie publică
director de cabinet
director general instituţie publică
director instituţie publică
examinator de stat de specialitate
inspector vamal
formator
grefier şef de secţie (curte de apel, tribunal, parchete)
grefier-sef (judecatorie, parchet)
inspector asigurări
inspector coordonator asigurari

inspector de integritate
inspector de specialitate asigurari
specialist în relaţii de muncă
consilier forţă de muncă şi şomaj
inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj
inspector de muncă
inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială
referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială
inspector/referent resurse umane
analist recrutare/integrare salariaţi
corespondent comercial
inspector de integritate
inspector de specialitate în administratia publică
inspector de stat şef
inspector probatiune
inspector-şef în administraţia publică
jurisconsult
mediator
prefect
preşedinte instituţie publică
profesor în învaţământul gimnazial
profesor în învăţământul liceal, postliceal
profesor în învăţământul profesional şi de maiştri
referent
referent de specialitate asigurari
referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj
referent de specialitate în administraţia publică
referent relaţii externe
registrator carte funciară
secretar Parlament
secretar diplomatic
secretar general
secretar primărie, prefectură
secretar al judeţului
secretar notariat
specialist sistem asigurări
subprefect
subsecretar de stat
viceconsul
şef birou instituţie publică
şef departament
şef laborator criminalistică
şef protocol de stat
şef serviciu instituţie publică
ofiţer în sistemul de ordine şi siguranţă publică
practician în insolvenţă
grefier (cu studii superioare)
tehnician criminalist (cu studii superioare)
agent consular


