Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 6/12.09.2019

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

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Facultatea Ştiinţe şi Arte
Drept
Licenţă
Drept
Licenţiat în ştiinţe juridice

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
2.1. Denumirea disciplinei(în baza OM nr.
5703/2011)
2.2. Tip activitate

2.3. Titularul disciplinei Titularul cursului
2.4. Titularul(ii)
seminar
activităților de
laborator
proiect
2.5. Anul de studiu 1
2.6.
2
Semestrul
2.9 Categoria
DS 2.10
formativă
Categoria
disciplinei

Departamentul de Ştiinţe Juridice
Drepturile civile nepatrimoniale. Drepturile
personalităţii
Asistat
Asistat parțial
Neasistat
integral
lect. univ. dr. Kokoly Zsolt
lect. univ. dr. Kokoly Zsolt

2.7. Tipul de
evaluare
2.11. Codul
disciplinei

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

3.4 Total ore din planul de
învăţământ

42

Din care: 3.5 curs

28

C

2.8. Tipul disciplinei DO

KBJJ0640

3.3 seminar
/laborator/
proiect
3.6 seminar
/ laborator
/ proiect

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ

1

14

4

3.8. Total ore pe semestru

100

3.9. Total ore studiu individual

58

3.10 Distribuția fondului de timp

ore

a. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
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

30
18
6
4

f. Alte activităţi: ..................
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului
5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele 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 (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1. Obiectivul
Disciplina are ca obiectiv familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază şi
general al disciplinei
terminologia drepturilor civile nepatrimoniale.
7.2. Obiectivele
Disciplina are ca obiectiv analizarea cadrului juridic naţional şi internaţional
specifice
privind drepturile civile nepatrimoniale. Disciplina parcurge tematici precum
sistemul drepturilor civile nepatrimoniale în Noul Cod civil, drepturile
personalității – drepturi civile nepatrimoniale, evoluția reglementării
drepturilor personalității în spațiul internațional și în dreptul român – sediul
materiei în Noul Cod civil.
La fel, studenţii vor fi familiarizaţi cu aspecte privind respectul vieţii private şi
al demnităţii persoanei umane (dreptul la libera exprimare, dreptul la viață
privată, dreptul la demnitate, dreptul la propria imagine, atingeri aduse vieţii
private). La fel, studenţii urmează a fi familiarizaţi cu aspecte juridice privind
protecţia datelor cu caracter personal, limitele exercitării drepturilor
personalităţii, respectul datorat persoanei și după decesul său.
După finalizarea cursului, studenţii vor putea utiliza eficient mijloacele juridice
pentru apărarea drepturilor personalităţii, respectiv drepturile nepatrimoniale
ale personalităţii juridice. Studierea aspectelor internaţionale şi de drept
comparat, respectiv reglementarea drepturilor personalităţii în Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului (drepturile personalităţii în jurisprudenţa
CEDO, reglementarea drepturilor personalităţii în ţările membre ale UE)

urmăreşte consolidarea competenţelor studenţilor de a interpreta, corela şi
compara instituţii juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor
state.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Metode de predare
I. Noțiuni introductive. Sistemul drepturilor civile Curs clasic, combinat cu prezentări
nepatrimoniale în Noul Cod civil. Drepturile media. Metode folosite: prezentare,
personalității – drepturi civile nepatrimoniale.
explicaţie, dezbatere, problematizare,
studii de caz.
II. Drepturile personalității: cadrul legal internațional Curs clasic, combinat cu prezentări
și național. Evoluția reglementării drepturilor media. Metode folosite: prezentare,
personalității în spațiul internațional și în dreptul explicaţie, dezbatere, problematizare,
român. Sediul materiei în Noul Cod civil.
studii de caz.
III. Clasificarea și caracteristicile drepturilor Curs clasic, combinat cu prezentări
personalităţii drepturilor personalității
media. Metode folosite: prezentare,
explicaţie, dezbatere, problematizare,
studii de caz.
V. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale Curs clasic, combinat cu prezentări
persoanei fizice. Dreptul de a dispune de sine însuşi
media. Metode folosite: prezentare,
explicaţie, dezbatere, problematizare,
studii de caz.
VI.Dreptul la liberă exprimare. Problematica Curs clasic, combinat cu prezentări
conflictului dintre dreptul la liberă exprimare și media. Metode folosite: prezentare,
celelalte drepturi ale personalității
explicaţie, dezbatere, problematizare,
studii de caz.
VII. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei Curs clasic, combinat cu prezentări
umane.
media. Metode folosite: prezentare,
Dreptul la viață privată
explicaţie, dezbatere, problematizare,
Dreptul la demnitate
studii de caz.
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieţii private
VIII. Limitele exercitării drepturilor personalității
Curs clasic, combinat cu prezentări
media. Metode folosite: prezentare,
explicaţie, dezbatere, problematizare,
studii de caz.
IX. Respectul datorat persoanei și după decesul său
Curs clasic, combinat cu prezentări
media. Metode folosite: prezentare,
explicaţie, dezbatere, problematizare,
studii de caz.
X. Apărarea drepturilor personalității
Curs clasic, combinat cu prezentări
media. Metode folosite: prezentare,
explicaţie, dezbatere, problematizare,
studii de caz.
IX. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei Curs clasic, combinat cu prezentări
juridice
media. Metode folosite: prezentare,
explicaţie, dezbatere, problematizare,
studii de caz.
X. Aspecte internaţionale şi de drept comparat. Curs clasic, combinat cu prezentări
Reglementarea drepturilor personalităţii în Convenţia media. Metode folosite: prezentare,
Europeană a Drepturilor Omului
explicaţie, dezbatere, problematizare,
Drepturile personalităţii în jurisprudenţa CEDO
studii de caz.
Aspecte de drept comparet: reglementarea drepturilor

Observaţii

personalităţii în ţările membre ale UE
Bibliografie:
Sztranyiczki Szilárd, Kokoly Zsolt: Személyek. Forum Iuris. Kolozsvár, 2018
Kokoly Zsolt: A (saját) képmáshoz való jog egyes kérdései a romániai polgári jogi és médiaszabályozásban.
Symbolon. XVIII: 2(32) pp. 53-61, 2017
Kokoly Zsolt: A képmáshoz való jog Balás P. Elemér s kortársai szemléletében. In: Koltay, András
(szerk.) Balás P. Elemér emlékkönyv : Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi
műveiből, halálának 70. évfordulóján. Budapest, Magyarország : CompLex Wolters Kluwer, (2018) pp. 1940. ,
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu: Drept civil. Persoanele. In reglementarea noului Cod civil. Ed. a 3a revăzută şi adăugită. Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015.
Ernest Lupan, Szilard Sztranyiczki: Persoanele în concepţia Noului Cod Civil. Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2012.
Chiriţă Radu, Seuche Ioana, Gaje Alina, Dreptul la viaţă privată şi de familie : jurisprudenţă C.E.D.O..
Bucureşti : Editura Hamangiu, 2013.
Bogdan Ionescu, Dreptul la propria imagine : o perspectivă practică. Bucureşti : Universul Juridic, 2013.
Csehi Zoltán, Koltay András és Navratyil Zoltán: Személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban. Ed.
CompLEx, Budapest, 2014.
Vasile Bozeşan, Dragoş-Alin Călin, Florin Mihăiţă, Ionuţ Militaru, Dorin Pana: Limitele libertăţii de
exprimare. Politicieni, jurnalişti, magistraţi. Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.
8.2. Seminar
Metode de predare
Observaţii
Bibliografie
8.3. laborator
Bibliografie
8.4. proiect

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Cunoştinţe aprofundate în domeniu
 Dezvoltarea capacităţii şi a dorinţei de a accesa cele mai recente informaţii
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de lucru în echipă
 Cunoaşterea limbajului special
 Interdisciplinaritate.
10. Evaluare
A. Condiţii de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare
(1). Prezenţă obligatorie de minim 70% la curs şi la seminarii.
(2). Un referat prezentat în cadrul seminariilor.
(3). Obţinerea unei note de trecere (minim 7) la evaluările parţiale care vor avea loc la sfârşitul semestrului
sub forma unui test.
Dacă studentul nu îndeplineşte criteriile de mai sus, poate să se prezinte la examen numai în cadrul sesiunii
de restanţe (obţinerea unei note de trecere la testul de sfârşit de semestru este un criteriu obligatoriu şi pentru
cei care se prezintă în sesiunea de restanţe). Cei care nu vor avea prezentări în cadrul seminariilor vor fi
depunctaţi cu două puncte din nota finală.

B. Criterii, metode şi ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

se verifică temeinicia
cunoștințelor, utilizarea
cunoștințelor în
soluționare unor situații

Examen scris cu subiecte
formulate

10.5 .

se verifică temeinicia
cunoștințelor, utilizarea
cunoștințelor în
soluționare unor situații

Prezentarea unei lucrări în
cadrul seminariilor
Test de verificare a
cunoştinţelor

Seminar

10.3. Pondere din nota
finală
80%

20%

Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
- Obţinerea notei minime de 5 la examen
Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului disciplinei
Dr. Zsolt Kokoly

Data avizării în departament
11.09.2019.

Semnătura titularului/rilor de aplicații
Dr. Zsolt Kokoly

Semnătura directorului de departament
Dr. Emőd Veress

Semnătura responsabilului programului de studii
Dr. Zsolt Kokoly

