ANEXA 1
FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020/2021
Anul de studiu I / Semestrul I

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

1.2. Facultatea

de Drept și Ştiinţe Sociale

1.3. Departamentul

de Ştiinţe Juridice și Administrative

1.4. Domeniul de studii

Drept

1.5. Ciclul de studii

Licenţă

1.6. Programul de studii/calificarea*

Drept /avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 261103

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Teoria generala a statului si a dreptului

2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
2.5. Anul de studiu
I
2.6. Semestrul

2.2. Cod disciplină

Conf. univ. dr. Miruna Tudorascu
Asist. Univ. dr. Ana Maria Cordos
I
2.7. Tipul de evaluare
(E/C/VP)

E

2.8. Regimul disciplinei (O
– obligatorie, Op –
opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din planul de 56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ*
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite**

DR I 1

O

2
28
ore
45
2
45
2
2

94
56
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Nu este cazul
Nu este cazul

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. (6/3 credite) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din
domeniul juridic.
C2. (6/2 credite) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
Competenţe transversale

CT1 (6/1 credite) Indeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor
profesio nale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor,

teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic.
7.2 Obiectivele specifice

1. Disciplina Teoria generala a dreptului răspunde la întrebarea: ce
este dreptul? Asadar, primul obiectiv al acestei discipline îl
constituie însuşirea conceptului complex al dreptului.
2. Teoria generala a dreptui se constituie în disciplina care,
predându-se în primul an de studii:
-realizează o deschidere către toate celelalte ramuri şi discipline
juridice făcând ca, de la inceput, studentul să aiba, în linii mari,
imaginea a ceea urmeaza să-şi însuşeasca în cei patru ani de
studiu;
-tinde de la formarea deprinderii studenţilor de a concepe, studia şi
apoi, a aplica dreptul în contextul cunoaşterii cadrului mai general
interrelational uman în deplina cunoştinţă asupra stransei legături
dintre drept şi societate, dintre drept şi viaţă;
-asigură o bază de cunoştinţe necesară celor ce, având preocupări
şi înclinatii spre cercetare, vor încerca să aprofundeze aspectele
filosofice ale dreptului;
-in sfârşit, disciplina formează deprinderea la studenţi de a urmări
ceea ce este esenţial în şi pentru drept de a încerca ei înşişi
esenţializări şi de a depista şi întelege marile articulaţii ale dreptului
ca fenomen şi ştiintă.

8. Conţinuturi*
8.1 Curs
1. Sistemul ştiinţei dreptului. Locul Teoriei generale a dreptului în
sistemul ştiinţei dreptului
2. Metodele cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Observaţii
2 ore

Prelegere, discuţii

2 ore

3.

Conceptul dreptului, Dreptul şi statul.

Prelegere, discuţii

2 ore

4.

Instituţii judiciare.

Prelegere, discuţii

2 ore

5.

Principiile dreptului

Prelegere, discuţii

2 ore

6.

Funcţiile dreptului

Prelegere, discuţii

2 ore

7.

Dreptul în sistemul normativ social

Prelegere, discuţii

2 ore

8.

Norma juridică

Prelegere, discuţii

2 ore

9.

Izvoarele dreptului

Prelegere, discuţii

2 ore

10. Tehnica elaborării actelor normative

Prelegere, discuţii

2 ore

11. Realizarea dreptului

Prelegere, discuţii

2 ore

12. Proba dreptului

Prelegere, discuţii

2 ore

13. Interpretarea normelor juridice

Prelegere, discuţii

2 ore

14. Raportul juridic; Raspunderea juridica

Prelegere, discuţii

2 ore

Bibliografie
1. Miruna Tudorascu, Teoria generala a dreptului, suport curs universitar format electronic - Intern, Alba Iulia, 2018
2. Dogaru Lucretia, Teoria generala a dreptului, Editura Limes, Cluj Napoca, 2006
3. Simona Cristea, Teoria generala a dreptului, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2016
4. Dan Claudiu Dănisor, Ion Dogaru, Gh. Dănisor, Teoria generală a dreptului, Editura Ch. Beck, Bucureşti, 2008
8.2. Seminar-laborator
1. Sistemul ştiinţei dreptului. Locul Teoriei generale a dreptului în
sistemul ştiinţei dreptului
2. Metodele cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic

Teorie, spete

1 ora

Teorie, spete

1 ora

3.

Conceptul dreptului, Dreptul şi statul.

Teorie, spete

1 ora

4.

Instituţii judiciare.

Teorie, spete

1 ora

5.

Principiile dreptului

Teorie, spete

1 ora

6.

Funcţiile dreptului

Teorie, spete

1 ora

7.

Dreptul în sistemul normativ social

Teorie, spete

1 ora

8.

Norma juridică

Teorie, spete

1 ora

9.

Izvoarele dreptului

Teorie, spete

1 ora

10. Tehnica elaborării actelor normative

Teorie, spete

1 ora

11. Realizarea dreptului

Teorie, spete

1 ora

12. Proba dreptului

Teorie, spete

1 ora

13. Interpretarea normelor juridice

Teorie, spete

1 ora

14. Raportul juridic; Raspunderea juridica

Teorie, spete

1 ora

Bibliografie
1. Miruna Tudorascu, Teoria generala a dreptului, suport curs universitar format electronic - Intern, Alba Iulia, 2018
2. Dogaru Lucretia, Teoria generala a dreptului, Editura Limes, Cluj Napoca, 2006
3. Simona Cristea, Teoria generala a dreptului, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2016
4. Dan Claudiu Dănisor, Ion Dogaru, Gh. Dănisor, Teoria generală a dreptului, Editura Ch. Beck, Bucureşti, 2008

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Introducerea in studiul acestei stiinte creeaza oportunitatile primare de insusire a notiunilor teoretice care stau la aprofundarea
materiilor juridice.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Rigoarea stiintifica a lucrarii

Examen oral

60%

Fisa de evaluare seminar

40 %

10.5 Seminar/laborator

Activitatea de seminar/
prezentarea unui referat de
specialitate
10.6 Standard minim de performanţă:

Insuşirea, cunoaşterea, prezentarea şi explicarea corectă a conceptelor şi noţiunilor specifice domeniului de activitate- oral: test
oral, intrebari cheie60 % (50 % calitatea evaluarii + 10% oficiu)
Verificare pe parcurs (Vp) aplicaţii; referat; portofoliu, proiect, teste - Notare curenta 40%
•
minim 3 surse bibliografice, capacitate de prezentare orală, abilitatea de a formula şi de a răspunde la întrebări
•
participare activă la minimum 8 seminarii pentru fiecare student;
Elaborarea, tehnoredactarea şi comunicarea de materiale documentare şi personale (referate) folosind limbajul specific domeniului
de predare); testare pe parcurs – teste grila
Standard minim de performanţă: nota minima 5
•
•

Punctajul la examen trebuie să reprezinte o notă de promovare (minimum 5), indiferent de nota obţinută la evaluarea de
la lucrarile practice (cunoaşterea, prezentarea şi explicarea corectă a conceptelor şi noţiunilor specifice domeniului de
activitate);
Punctajul final (media), prin însumarea rezultatului la evaluarea orala şi evaluarea de la lucrarile practice, să reprezinte o
notă de promovare (minimum 5).

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă data; Utilizarea adecvată a teoriilor,
principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional, Elaborarea unei lucrări de specialitate, cu respectarea
obiectivelor, a termenelor şi a normelor legale.
50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate

Data completării

Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Semnătura directorului de departament

