Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 6/12.09.2019

FIŞA DISCIPLINEI
(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituția de învățământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Facultatea de Științe și Arte
Drept
Licență
Drept
Licenţiat în ştiinţe juridice

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Tip activitate

Departamentul de Științe juridice
Drept comparat și sisteme de drept
Asistat integral
Asistat parțial:

2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului
2.4. Titularul(ii) activităților de
seminar
laborator
proiect
2.5. Anul de studiu I
2.6. Semestrul
1
2.9. Categoria
formativă

DS

2.10
Categoria
disciplinei

conf. univ. dr. Varga Attila
conf. univ. dr. Varga Attila

2.7. Forma de
verificare
2.11. Codul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
4
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

56

Neasistat

Din care: 3.5. curs

28

C

2.8. Tipul disciplinei

DO

KBJJ0511

3.3. seminar /
laborator/
proiect/
practică
3.6. seminar/
laborator/
proiect/
practică

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Total ore studiu individual
3.10. Distribuția fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activități:

1

28

4
100
44
ore
20
10
10
0
4
0

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
Videoproiector, tablă
5.1. De desfășurare a cursului
Videoproiector, tablă
5.2. De desfășurare a
seminarului/laboratorului/proiectului/practicii

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competențele specifice acumulate
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.

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)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Deprinderea de către studenți a elementelor și instituțiilor de bază ale
diferitelor sisteme de drept
Familiarizarea cu terminologia dreptului comparat.
Cunoașterea metodologiei utilizate de știința dreptului comparat, acumularea
deprinderilor necesare pentru compararea instituțiilor de bază ale diferitelor
sisteme de drept, analiza asemănărilor și diferențelor specifice și consecințele
acestora.

8. Conținuturi
8.1. Curs
Dreptul comparat. Metoda comparativă.
Sistemul dreptului continental
Sistemul dreptului anglo-saxon
Sistemul dreptului canonic
Sistemul dreptului musulman
Aspecte comparative privind dreptul privat
Aspecte comparative privind dreptul public
Bibliografie

Metode de predare
expunere sistematică
expunere sistematică
expunere sistematică
expunere sistematică
expunere sistematică

Fond de timp
alocat /
Observații
4
4
4
4
4
4
4

Iftimiei Andra: Drept comparat și sisteme juridice contemporane, Ed. Universul Juridic, Bucrești, 2018
Ghiță – Leș: Instituții juridice contemporane, C.H. Beck București, 2017
Constantinesco Leontin: Tratat de drept comparat, C.H. Beck București, 1997
8.2. Seminar
Metode de predare
Fond de timp
alocat/
Observații
Discuții, prezentare referate
4
Utilizarea metodei comparative în studiul instituțiilor
de drept
Discuții, prezentare referate
4
Sisteme de drept
Aspecte comparative privind guvernarea și
administrația locală
Aspecte comparative privind sistemul judiciar

Discuții, prezentare referate

4

Discuții, prezentare referate

4

Aspecte comparative privind infracțiunile și pedepsele

Discuții, prezentare referate

4

Discuții, prezentare referate
Aspecte comparative privind protecția drepturilor
omului
Discuții, prezentare referate
Aspecte comparative privind regimul matrimonial și
regimul contractelor
Bibliografie
Zweigert Konrad: An Introduction to Comparative Law, Klarendon Press, 1998
Siems Mathias: Comparative Law, Cambridge University Press, 2014

4
4

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei corespunde cerințelor impuse prin:
1. Tematica și bibliografia de concurs stabilită de Institutul Național al Magistraturii - a se vedea
tematica din data de 10.07.2018 publicată pe pagina de internet a instituției:
http://www.inmlex.ro/fisiere/d_2207/Tematica%20si%20bibliografia%20de%20concurs%20(10.07.2018).PDF

2. Tematica pentru examenul de primire în profesia de avocat din data de 17.06.2017. elaborată prin
Hotărârea nr. 368/22.06.2018 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire în
profesie – sesiunea septembrie 2018 împreună cu Anexa cuprinzând tematica și bibliografia de
examen:
http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/06/02-Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2018WEBSITE.pdf

3. Tematica si bibliografia actuală pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea
calității de notar stagiar, aprobate din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017. și pentru
dobândirea calității de notar definitiv aprobate prin aceeași Hotărâre:
a. Tematica și bibliografia pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea
calității de notar stagiar, aprobate din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/13.10.2017,
menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 81/24.05.2018. Tematica și bibliografia
pentru susținerea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar au
fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul 2017 prin adresa nr. 4/57494/10.11.2017, cat si
in anul 2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018.
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2017/Tematica_si_bibl_not_stag.pdf

b. Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru
concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani
vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.
27/26.05.2016 (anexa nr. 1) menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017.
Tematica și bibliografia sus menționate au fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul
2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018., cât și în anii 2017 prin adresa nr.
7/50718/05.07.2017, și 2016, prin adresele nr. 3/50718/22.06.2016 și nr.

5/50718/30.06.2016.:
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobateor
etica2016.pdf ;

c. Tematica și bibliografia cu caracter teoretic atât pentru examenul de definitivat, cât și pentru
concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani
vechime în funcții de specialitate juridică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.
27/26.05.2016 (anexa nr. 2) menținute prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 35/31.05.2017.
Tematica și bibliografia sus menționate au fost avizate de Ministerul Justiției atât în anul
2018 prin adresa nr. 7/57494/2017/04.06.2018., cât și în anii 2017 prin adresa nr.
7/50718/05.07.2017, și 2016, prin adresele nr. 3/50718/22.06.2016 și nr.
5/50718/30.06.2016.:
http://www.uniuneanotarilor.ro/files/2016/FINALTematicasibibliografiedefinitivatsiconcursprobaprac
tica2016.pdf ;

4. Tematica pentru concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești
stagiari noiembrie 2017 (actuală fără modificări în anul 2018):
https://executori.ro/EXAMENE/docs_exe/Tematica%20stagiari_28.11.2017.pdf ;
5. Tematica pentru examenul de definitivare în profesia de consilier juridic elaborată de Uniunea
Colegiilor Consilierilor Juridici din România, a se vedea:
http://www.ccj.ro/admin/uploads/assets//pdf-uri/tematica1.pdf .

10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Prezență la cursuri și seminarii în proporție de cel puțin 75%. Pregătirea unui referat și prezentarea tematicii
alese într-o prezentare de cel puțin 15 minute.
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.4. Curs

Cunoașterea tematicilor
parcurse

Colocviu scris

10.3. Pondere din nota
finală
75,00%

Seminar
Realizarea unui referat
Prezentare orală
25,00%
Laborator
Proiect
Practică
10.6. Standard minim de performanță
Cunoașterea tematicii parcurse, a terminologiei specifice, pregătirea referatului și realizarea prezentării
orale, obținerea notei 5 la colocviul scris.
10.5 .

Data completării

Semnătura titularului disciplinei

10.09.2019
Data avizării în departament
11.09.2019

Dr. Attila Varga

Semnătura titularului/rilor de aplicații
Dr. Attila Varga

Semnătura directorului de departament
Dr. Emőd Veress

Semnătura responsabilului programului de studii

Dr. Zsolt Kokoly

