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
Protecția internațională a drepturilor omului
Asistat integral
Asistat parțial:
Neasistat

2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului
2.4. Titularul(ii) activităților de
seminar
laborator
proiect
2.5. Anul de studiu II. 2.6. Semestrul
3
2.9. Categoria
formativă

DS

2.10
Categoria
disciplinei

prof. univ. dr. habil. Szalayné Sándor Erzsébet
prof. univ. dr. habil. Szalayné Sándor Erzsébet

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

Din care: 3.5. curs

28

C

2.8. Tipul disciplinei

DO

KBJJ0371

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

14

4
100
58
ore
15
15
20
4
2
2

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

Videoproiector, calculator
Videoproiector, calculator

Competenţe profesionale

– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere
juridic şi în soluţionarea lor;

Competenţe
transversale

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;

– 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

- Cursul are drept obiectiv principal introducerea studenților în tema
drepturilor și libertăților cetățenești fundamentale, cu accente puternice axate
pe garanțiile juridice și materiale ale acestora.
- Dobândirea de către studenți a unor cunoștințe temeinice referitoare la
istoria, ideile, teoriile, conceptele specifice și principiile fundamentale ale
drepturilor și libertăților cetățenești. Tematica prezentată în cadrul cursului își
propune întelegerea locului și rolului jurisprudenței Curții Europene a
Drepturilor Omului, precum și cunoașterea mecanismelor internaționale de
protecție și garantare a drepturilor omului.

8. Conținuturi
8.1. Curs
Perspectivă istorică asupra Declaraţiilor cu privire la
Drepturile Omului.
Documente şi mecanisme internaţionale de protecţie a
drepturilor omului cu caracter de universalitate.
Documente și mecanisme europene de protecție a
drepturilor omului.
Definiția și clasificarea drepturilor și libertăților

Metode de predare

-

Expunere sistematică

Fond de timp
alocat /
Observații
2

-

Expunere sistematică

2

-

Expunere sistematică

2

-

Expunere sistematică

2

publice.
Prioritatea reglementărilor internaţionale în materia
protecției drepturilor omului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Organizare,
funcționare, proceduri.
Drepturi și libertăți fundamentale cu privire la viața
unei persoane.
Drepturi și libertăți fundamentale cu privire la
libertatea și siguranța persoanei.
Accesul liber la justiție.
Garanții procedurale ale accesului liber la justiție.
Respectarea vieții familiale și private.
Dreptul la respectarea proprietății.
Drepturi privind libertatea spirituală.
Curs recapitulativ

-

Expunere sistematică

2

-

Expunere sistematică

2

-

Expunere sistematică

2

-

Expunere sistematică

2

-

Expunere sistematică
Expunere sistematică
Expunere sistematică
Expunere sistematică
Expunere sistematică
Expunere sistematică

2
2
2
2
2
2

Bibliografie
- Manual universitar: Titus Corlățean, Protecția europeană și internațională a Drepturilor Omului, ed.
Universul juridic, București, 2014.
- Legislație: - Constituția României.
- Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Bibliografie facultativă:
- Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vlădiu, Drept european și internațional al drepturilor omului, ed.
Hamangiu, București, 2014.
- Bianca Selejan-Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, ed. C.H. Beck, București, 2011.
Corneliu Bârsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ed. C.H. Beck,
București, 2010.
8.2. Seminar
Metode de predare
Fond de timp
alocat/
Observații
Perspectivă istorică asupra Declaraţiilor cu privire la
Dezbaterea celor prezentate la
1
Drepturile Omului.
curs, spețe
Documente şi mecanisme internaţionale de protecţie a
Dezbaterea celor prezentate la
1
drepturilor omului cu caracter de universalitate.
curs, spețe
Documente și mecanisme europene de protecție a
Dezbaterea celor prezentate la
1
drepturilor omului.
curs, spețe
Definiția și clasificarea drepturilor și libertăților
Dezbaterea celor prezentate la
1
publice.
curs, spețe
Prioritatea reglementărilor internaţionale în materia
Dezbaterea celor prezentate la
1
protecției drepturilor omului.
curs, spețe
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Organizare,
Dezbaterea celor prezentate la
1
funcționare, proceduri.
curs, spețe
Drepturi și libertăți fundamentale cu privire la viața
Dezbaterea celor prezentate la
1
unei persoane.
curs, spețe
Drepturi și libertăți fundamentale cu privire la
Dezbaterea celor prezentate la
1
libertatea și siguranța persoanei.
curs, spețe
Accesul liber la justiție.
Dezbaterea celor prezentate la
1
curs, spețe
Garanții procedurale ale accesului liber la justiție.
Dezbaterea celor prezentate la
1
curs, spețe
Respectarea vieții familiale și private.
Dezbaterea celor prezentate la
1
curs, spețe
Dreptul la respectarea proprietății.
Dezbaterea celor prezentate la
1
curs, spețe

Drepturi privind libertatea spirituală.

Dezbaterea celor prezentate la
curs, spețe

1

Seminar recapitulativ

1

Bibliografie
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:
- frecventarea orelor de curs: prezența la cel puțin 75% dintre orele de curs este obligatorie și constituie
condiția prezentării la evaluare; nu există posibilitatea de recuperare a activităților din timpul semestrului.
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

Verificarea temeiniciei
cunoștințelor teoretice

Verificarea capacității de
aplicare a cunoștin-țelor
teoretice
10.6. Standard minim de performanță
10.5 .

Seminar

Data completării
10.09.2019

Test grilă, subiecte
redacționale
Rezolvarea unor spețe

Semnătura titularului disciplinei
Dr. Erzsébet Szalayné-Sándor

Data avizării în departament
11.09.2019

10.3. Pondere din nota
finală
80%

20%

Semnătura titularului/rilor de aplicații
Dr. Erzsébet Szalayné-Sándor

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

