EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIAȚIEI

„OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI
1. OBIECTIVE
1. Asociația PBZ, membră a rețelei European Clinic Law Student Association
(ECLSA), este o asociație apolitică, independentă, și cu caracter non-profit, constituită
în scopul promovării studiului științelor juridice, dezvoltării profesionale a studenților
la specializarea drept și a juriștilor prin mijloace de responsabilizare socială, prin
crearea de programe și activități ce corespund principiilor și obiectivelor asociației.
2. SCOP
1. Să contribuie la educaţia juridică, să stimuleze înţelegerea reciprocă şi să promoveze
responsabilitatea socială a studenţilor la specializarea drept şi a tinerilor jurişti, în
special într-o formulă comună europeană.
3. MIJLOACE
1. Asociația urmărește promovarea principiilor menționate în prezentul statut și
atingerea obiectivelor sale prin:
(a) Crearea oportunităţilor pentru studenţii la drept în vederea dobândirii de
cunoştinţe juridice solide în spiritul dialogului critic şi a colaborării ştiinţifice intra- și
interuniversitare;
(b) Încurajarea studenţilor în drept să acţioneze pentru binele general al
societăţii;
(c) Promovarea de activități cu rolul de a dezvolta multilateral studenții la
specializarea drept cu scopul de a îi pregăti pentru exigențele profesiilor juridice, atât
teoretic cât și practic;
(d) Promovarea schimburilor interuniversitare și a mobilităților în cadrul
Uniunii Europene, precum și promovarea împărtășirii de bune-practici în domeniu
juridic.
4. ACTIVITĂȚI
1. Obiectul de activitate îl constituie:
(a) desfășurarea de activități de cercetare în domeniul dreptului;

(b) organizarea de seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe, colocvii, dezbateri,
stagii de practică, activități practice organizate și orice alte activități academice de
această natură care implică dezvoltarea cunoștințelor juridice;
(c) sprijinirea studenților în vederea dobândirii de cunoștințe despre alte sisteme
legale și drept comparat;
(d) dezvoltarea de programe pentru pregătirea studenților în scopul adaptării la
viaţa profesională;
(e) stimularea cooperării internaţionale, crearea de oportunităţi educaţionale
extraşcolare;
(f) organizarea de activități care să contribuie la educația juridică și dezvoltarea
spiritului civic a studenților în drept și al tinerilor juriști, inclusiv activități de clinică
juridică;”

