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
Licențiat în științe juridice

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

Departamentul de Științe Juridice
Dreptul securității sociale
Asistat integral
Asistat parțial:

2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului
2.4. Titularul(ii) activităților de
seminar
laborator
proiect
2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul
8
2.9. Categoria
formativă

DS

2.10
Categoria
disciplinei

-

Dr. Vallasek Magdolna

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
2
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

20

Neasistat

Din care: 3.5. curs

20

E

2.8. Tipul disciplinei

DI

KBJJ0361

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:

-

-

3
75
55
ore
40
10

5

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
videoproiector

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
7.2. Obiectivele specifice

8. Conținuturi
8.1. Curs




Acumularea cunoştinţelor teoretice în domeniul dreptului securităţii
sociale, precum şi a unor cunoştinţe practice în domeniu.
Marcarea punctelor de legătură cu alte domenii de știință, cu alte
ramuri de drept şi prezentarea legislaţiei din România în lumina
dreptului comunitar.

Metode de predare

1. Aspecte introductive.
Prelegere, discuţii, analiză
2. Sistemul de pensii – istoric, evoluţii, aspecte jurisprudenţă
generale
3. Sistemul de pensii publice
4. Sistemul de pensii private
5. Asigurările sociale de sănătate
6. Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate

Fond de timp
alocat /
Observații
2
2
2
2
2
2

7. Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului
2
8. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
2
profesionale
9. Sistemul asigurărilor pentru şomaj
2
10. Sistemul de asistenţă socială
2
Bibliografie
Țiclea – Georgescu: Dreptul securității sociale. Universul Juridic, București, 2016
Gabriela Cristina Frenţiu, Denisa-Livia Băldean: Asigurări sociale, legea nr. 19/2000, noua lege a pensiilor legea nr. 263/2010, practică judiciară, comentarii, legislaţie, decizii ale Curţii Constituţionale, Universul
Juridic, București, 2011
Balogh Gábor, Szűcs László: Alkalmazott társadalombiztosítás-tan: társadalombiztosítási jog és
alkalmazása, Osiris, Budapest, 1998
Vallasek Magdolna: A román nyugdíjrendszer fejlesztésének irányvonalai a jogharmonizáció tükrében,
Scientia, Cluj-Napoca, 2015
Vallasek Magdolna: Román társadalombiztosítási jog, Forum Iuris, 2018
8.2. Seminar
Metode de predare
Fond de timp
alocat/
Observații

Bibliografie
8.3. Laborator

Metode de predare

Fond de timp
alocat/
Observații

Bibliografie
8.4. Proiect

Metode de predare

Fond de timp
alocat/
Observaţii

Bibliografie
8.5. Practica

Metode de predare

Fond de timp
alocat/
Observaţii

Bibliografie
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Studiul disciplinei propune acumularea unor cunoștințe teoretice și deprinderi practice absolut necesare în
practicarea oricărei profesii juridice.

10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Prezența la cursuri în proporție de cel puțin 75%.
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

Verificarea acumulării şi
utilizarea cunoştinţelor

Examen scris

10.3. Pondere din nota
finală
100%

10.5 .

Seminar
Laborator
Proiect
Practică
10.6. Standard minim de performanță
Cunoaşterea legislaţiei specifice şi a terminologiei din domeniu. Obținerea notei 5 la examinarea finală.

Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului disciplinei
Dr. Magdolna Vallasek

Data avizării în departament
11.09.2019

Semnătura titularului/rilor de aplicații

Semnătura directorului de departament
Dr. Emőd Veress

Semnătura responsabilului programului de studii

Dr. Zsolt Kokoly

