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 Ştiinţe şi Arte
Drept
Licenţă
Drept
Licențiat în științe juridice

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

Departamentul de Ştiinţe Juridice
Istoria statului și dreptului
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
2
2.9. Categoria
formativă

DF

2.10
Categoria
disciplinei

Dr. Zsolt Fegyveresi
Dr. Zsolt Fegyveresi

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
3
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

42

Neasistat

Din care: 3.5. curs

28

E

2.8. Tipul disciplinei

KBJJ0621

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:
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competențe

DI

1

14

6
150
108
ore
39
39
12
10
2
6

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. De desfășurare a cursului
5.2. De desfășurare a
seminarului/laboratorului/proiectului/practicii

videoproiector, tablă
videoproiector, tablă

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
– 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
– 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

• Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale şi
transversale necesare formării profesionale a juriştilor în legătură cu
instituţiile istoriei statului si dreptului

7.2. Obiectivele specifice

• Dezvoltarea capacităţii de a elabora decizii independent, fără imixtiuni şi
influenţe; dezvoltarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare; capacitatea de a
avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei
profesionale.
• Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric; voinţa de
a asigura promovarea şi respectarea legalităţii; cunoaşterea jurisprudenţei;
corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum
şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale.

8. Conținuturi
8.1. Curs


Metode de predare

1. Ştiinţele juridice, rolul şi locul istoriei statului și a Curs clasic
dreptului în sistemul ştiinţei dreptului: noţiune, obiectul,
importanţa istoriei statului și a dreptului; clasificarea
ştiinţelor juridice; istoria statului și a dreptului ca parte
integrantă a ştiinelor juridice; metoda cercetării
ştiinţifice; geneza, noţiunea, conceptul dreptului;
necesitatea definirii dreptului; etimologia, valenţele
juridice ale termenului de drept; apariţia şi evoluţia
istorică a dreptului, factori de configurare a dreptului;
tipologia, funcţiile dreptului; definiţia dreptului;

Fond de timp
alocat /
Observații
6

principiile fundamentale ale dreptului (trei cursuri).
 2. Dreptul în sistemul normativ social; clasificarea
normelor sociale, corelaţia normelor juridice cu alte
categorii de norme sociale, cu normele morale, cu
obiceiul, cu normele de convieţiuire socială, cu normele
tehnice etc.; conceptul de stat, drept, şi putere politică;
corelaţia dintre stat şi drept; originea statului, teorii
asupra statului; natura şi definiţia statului și dreptului;
ideea statului de drept, conţinutul statului de drept,
fundamentarea statului de drept, criticile ideii statului de
drept, natura şi definiţia puterii politice, a puterii
publice şi a puterii de stat, limitarea puterii (două
cursuri).

3. Norma juridică – definiţia, trăsăturile normei
juridice; structura normei juridice; structura internă
logico-juridică a normei juridice (ipoteză, dispoziţie,
sancţiune); structura tehnico-juridică sau tehnicălegislativă a normei juridice; aplicarea dreptului în timp,
spaţiu şi asupra persoanelor: noţiune, principiile
aplicării normelor juridice în timp; excepţii; noţiunea şi
principiul aplicării normei juridice în spaţiu; excepţii;
noţiunea şi principiile aplicării normei juridice asupra
persoanelor, excepţii (două cursuri).
4. Izvoarele istoriei dreptului – sistemul izvoarelor de
drept; izvoarele materiale ale dreptului; izvoarele
formale de drept; izvoarele dreptului românesc
contemporan; alte izvoare ale dreptului; noţiunea şi
structura
sistemului
de
drept,
trăsăturile,
particularităţile sistemului de drerpt, ramura de drept,
instituţiile de drept (două cursuri).
 5. Conceptul realizării dreptului; formele realizării
dreptului; respectarea normelor juridice; îndeplinirea
sau executarea normelor juridice; clasificarea actelor de
aplicare a dreptului; fazele procesuale de aplicare a
dreptului; conceptul raportului juridic, premisele,
condiţiile raportului juridic; trăsăturile raportului
juridic, structura (subiectele, conţinutul şi obiectul)
raportului juridic(două cursuri).


6. Justiţia – noţiunea de contencios; teoria jurisdicţiei,
elementele
de
organizare
judiciară,
funcţia
jurisdicţională; acţiunea în justiţie, proba, sarcina
probei, obiectul probei, modalităţi de probe,
admisibilitatea şi aprecierea probei; hotărârile
judecătoreşti; căile de atac. Răspunderea juridică –
conceptul răspunderii juridice; formele răspunderii
juridice; principiile fundamentale ale răspunderii;
condiţiile răspunderii juridice (trei cursuri).

4

4

4

4

6

Bibliografie: Mezey Barna: Magyar jogtörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
Emil Cernea, Emil Moltuc: Istoria statului si dreptului romanesc, Ed. Universul Juridic, București, 2013.
Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténelem, Szeged, 2011.
Gönczi-Horváth-Résvész-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet, Budapest, 2003.
8.2. Seminar
Metode de predare
Fond de timp
alocat/



bazate
1. Ştiinţele juridice, rolul şi locul istoriei statului și a Discuții
prezentate
la
curs
dreptului în sistemul ştiinţei dreptului: noţiune, obiectul,
importanţa istoriei statului și a dreptului; clasificarea
ştiinţelor juridice; istoria statului și a dreptului ca parte
integrantă a ştiinelor juridice; metoda cercetării
ştiinţifice; geneza, noţiunea, conceptul dreptului;
necesitatea definirii dreptului; etimologia, valenţele
juridice ale termenului de drept; apariţia şi evoluţia
istorică a dreptului, factori de configurare a dreptului;
tipologia, funcţiile dreptului; definiţia dreptului;
principiile fundamentale ale dreptului (trei seminarii).
 2. Dreptul în sistemul normativ social; clasificarea
normelor sociale, corelaţia normelor juridice cu alte
categorii de norme sociale, cu normele morale, cu
obiceiul, cu normele de convieţiuire socială, cu normele
tehnice etc.; conceptul de stat, drept, şi putere politică;
corelaţia dintre stat şi drept; originea statului, teorii
asupra statului; natura şi definiţia statului și dreptului;
ideea statului de drept, conţinutul statului de drept,
fundamentarea statului de drept, criticile ideii statului de
drept, natura şi definiţia puterii politice, a puterii
publice şi a puterii de stat, limitarea puterii (două
seminarii).

3. Norma juridică – definiţia, trăsăturile normei
juridice; structura normei juridice; structura internă
logico-juridică a normei juridice (ipoteză, dispoziţie,
sancţiune); structura tehnico-juridică sau tehnicălegislativă a normei juridice; aplicarea dreptului în timp,
spaţiu şi asupra persoanelor: noţiune, principiile
aplicării normelor juridice în timp; excepţii; noţiunea şi
principiul aplicării normei juridice în spaţiu; excepţii;
noţiunea şi principiile aplicării normei juridice asupra
persoanelor, excepţii (două seminarii).
4. Izvoarele istoriei dreptului – sistemul izvoarelor de
drept; izvoarele materiale ale dreptului; izvoarele
formale de drept; izvoarele dreptului românesc
contemporan; alte izvoare ale dreptului; noţiunea şi
structura
sistemului
de
drept,
trăsăturile,
particularităţile sistemului de drerpt, ramura de drept,
instituţiile de drept (două seminarii).
 5. Conceptul realizării dreptului; formele realizării
dreptului; respectarea normelor juridice; îndeplinirea
sau executarea normelor juridice; clasificarea actelor de
aplicare a dreptului; fazele procesuale de aplicare a
dreptului; conceptul raportului juridic, premisele,
condiţiile raportului juridic; trăsăturile raportului
juridic, structura (subiectele, conţinutul şi obiectul)
raportului juridic(două seminarii).


6. Justiţia – noţiunea de contencios; teoria jurisdicţiei,
elementele
de
organizare
judiciară,
funcţia
jurisdicţională; acţiunea în justiţie, proba, sarcina
probei, obiectul probei, modalităţi de probe,
admisibilitatea şi aprecierea probei; hotărârile

pe

cele

Observații
3

2

2

2

2

3

judecătoreşti; căile de atac. Răspunderea juridică –
conceptul răspunderii juridice; formele răspunderii
juridice; principiile fundamentale ale răspunderii;
condiţiile răspunderii juridice (trei seminarii).
Bibliografie: Mezey Barna: Magyar jogtörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
Emil Cernea, Emil Moltuc: Istoria statului si dreptului romanesc, Ed. Universul Juridic, București, 2013.
Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténelem, Szeged, 2011.
Gönczi-Horváth-Résvész-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet, Budapest, 2003.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale şi transversale necesare formării
profesionale a juriştilor în legătură cu instituţiile istoriei statului si dreptului.

10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Prezența la ore și seminarii în pondere de cel puțin 70%. Fiecare student trebuie să conceapă cel puțin un
referat.
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

Examen scris

10.5 .

Referat

Seminar

10.3. Pondere din nota
finală
80%
20%

10.6. Standard minim de performanță
Obținerea cel puțin a notei 5.

Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului disciplinei
Dr. Zsolt Fegyveresi

Data avizării în departament
11.09.2019

Semnătura titularului/rilor de aplicații
Drd. Zsolt Fegyveresi

Semnătura directorului de departament
Dr. Emőd Veress
Semnătura responsabilului programului de studii

Dr. Zsolt Kokoly

