
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licențiat în științe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de științe juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul protecției minorităţilor naţionale 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului conf. univ. dr. Gyula Fábián  

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Drd. Orsolya Balázs-Lészai 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0231 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 44 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 20 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  5 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/12.09.2019 

                               



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 – Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic; – Aplicarea legislaţiei 

româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale; – Interpretarea, 

corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor 

state; – Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă; – Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în 

încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor;  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului; – Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu 

elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice; – Utilizarea eficientă a 

resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în 

limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

5.1.  De desfășurare a cursului videoproiector, calculator 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

videoproiector, calculator 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

a) familiarizarea studenţilor cu conceptele de bază ale dreptului minorităţilor 

etnice şi naţionale, respectiv cu soluţionarea juridică a conflictului de 

convieţuire între etnicii majoritari şi cei minoritari în cadrul unui stat b) 

însuşirea noţiunilor dreptului minorităţilor etnice şi naţionale  

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

c) analiza modului de formare a minorităţilor şi a evoluţiei relaţiilor de 

convieţuire minoritate-majoritate d) introducerea studenţilor în noţiunile 

drepturilor fundamentale şi cele de compensare ale minorităţilor etnice şi 

naţionale e) familiarizarea studenţilor cu conceptul şi conţinutul obligaţiei de 

loialitate f) asigurarea unei operativităţi în folosirea tratatelor de drept 

internaţional public şi a jurisprudenţei curţilor de justiţie internaţionale g) 

dezvoltarea raţionamentului juridic şi a abilităţii de analiză şi sinteză a 

informaţiei acumulate; h) verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale a 

utilizării noţiunilor teoretice acumulate la cazuri concrete. 



1. Minoritate naţională, grup etnic sau naţionalitate 

conlocuitoare. Definiţii, criterii obiective şi subiective.  

Curs interactiv. 2 ore 

2. Formarea minorităţilor. Apariţia "voinţei de 

supravieţuire". Date statistice privind minorităţile din 

Europa.   

Curs interactiv. 2 ore 

3. Clasificarea minorităţilor; Formele raportului 

majoritate-minoritate. 

Curs interactiv. 2 ore 

4.  Drept minoritar şi subiectele dreptului minoritar 

(dezbaterea problematicii "ramurii de drept" separate, 

individul şi grupul);   

Curs interactiv. 2 ore 

5. Protecţia minorităţilor în date istorice; Sedes 

materiae.  

Curs interactiv. 2 ore 

6.  Drepturile minorităţilor, drepturi speciale sau 

privilegii ? Drepturi individuale şi colective.  

Curs interactiv. 2 ore 

7. Drepturi minoritare fundamentale: 

a) Dreptul la viaţă 

b) Dreptul la identitate  

c) Dreptul la patrie  

Curs interactiv. 2 ore 

8. Drepturi minoritare fundamentale:  

d) Dreptul la simboluri  

e) Interzicerea discriminării şi dreptul la protecţie 

specială  

f) Dreptul la protecţie internaţională  

g) Dreptul la autodeterminare şi autodefinire  

Curs interactiv. 2 ore 

9. Drepturi de echilibrare: 

a) Dreptul la limba maternă  

b) Dreptul la religie  

c) Dreptul la educaţie  

d) Dreptul la comunicare neîngrădită  

Curs interactiv. 2 ore 

10. Drepturi de echilibrare: 

e) Dreptul la media  

f) Dreptul de a ocupa funcţii publice şi dreptul de 

reprezentare politică  

g) Dreptul la autonomie   

Curs interactiv. 2 ore 

11. Obligaţiile minorităţilor  Curs interactiv. 2 ore 

12. Drept procesual minoritar  Curs interactiv. 2 ore 

13. Drept minoritar în România I  Curs interactiv. 2 ore 

14. Drept minoritar în România II  Curs interactiv. 2 ore 

Bibliografie: 1. Fábián Gyula, Ötvös Patricia: Kisebbségi jog, Vol. I-II, (Vol. I - monografie, vol. II - 

culegere de documente internaţionale privind protecţia drepturilor minorităţilor etnice în limbile română, 

maghiară, germană şi engleză), Editura KOMP-PRESS, Cluj-Napoca, 2003 (vol. I - 260 de pagini, vol. II - 

496 de pagini), ISBN 973-9373-46-1 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Analiza sedes materiae Analiza sedes materiae Analiza sedes 

materiae 

Exersare subsumţie Exersare subsumţie Exersare 

subsumţie 

Bibliografie 

Fábián Gyula, Ötvös Patricia: Kisebbségi jog, Vol. II - culegere de documente internaţionale privind 

protecţia drepturilor minorităţilor etnice în limbile română, maghiară, germană şi engleză), Editura KOMP-

PRESS, Cluj-Napoca, 2003 (vol. II - 496 de pagini), ISBN 973-9373-46-1 



 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 completarea activităților teoretice cu cele practice  

  dezvoltarea aptitudinelor practice și teoretice de avocat, jurisconsult, judecător, procuror, cercetător 

în domeniul științelor juridice 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

Prezența la seminarii 70%. 

 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs  Colocviu după subiecte 

formulate 

100 % 

   

10.5 . 

 

Seminar    

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 

Min. nota 5. 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019   Dr. Gyula Fábián                          Drd. Orsolya Balázs-Lészai   

                                           

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 

 

 

 


