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
Ştiinţe Juridice
Licenţă
Drept
Licențiat în științe juridice

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

Ştiinţe Juridice
Dreptul sportului
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

-

lect. univ. dr. Kádár Hunor

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

C

2.8. Tipul disciplinei

DO

KBJJ0411

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:

2
50
30
Ore
8
8
6
4
4

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




Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs întrucât
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului
educațional;
Studenții nu se vor prezenta la curs cu telefoanele
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate
convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea
de către studenți a sălii de curs în vederea preluării
apelurilor telefonice personale;
Nu va fi tolerată discuţiile purtate între studenţi în timpul
cursului;
Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs întrucât
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului
educațional;
Studenții nu se vor prezenta la curs cu telefoanele
mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate
convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea
de către studenți a sălii de curs în vederea preluării
apelurilor telefonice personale;
Nu va fi tolerată discuţiile purtate între studenţi în timpul
cursului;

Competenţe profesionale

6. Competențele specifice acumulate
 Dezvoltarea raţionamentului juridic

Competenţe
transversale







Dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate



Capacitatea de a interpreta actele normative



Cunoaşterea jurisprudenţei



Cunoaşterea terminologiei juridice

Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de
gândire critică;
Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de
specialitate;
Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în
învăţământul european;

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Cunoaşterea noţiunii de dreptul sportului, a statutului legal al
sportivului şi al asociaţiilor sportive, respectiv înţelegerea modului în
care se organizează şi se desfăşoară evenimentele sportive.
Prezentarea arbitrajului instituţionalizat în domeniul sportului,

respectiv analiza fenomenului dopajului în sport.

8. Conținuturi
8.1. Curs

Metode de predare

1. Noţiuni de bază. Evoluţia reglementării legale
în domeniul dreptului sportului în Ungaria şi
România
2. Statutul legal al sportivului şi contractele
sportive
3. Statutul legal al asociaţiilor sportive

Fond de timp
alocat /
Observații
3 ore

2 ore
2 ore

4. Statutul legal al federaţiilor sportive
5. Contractele comerciale în domeniul sportului
6. Arbitrajul instituţionalizat în domeniul
sportului
7. Rolul unităţilor administrative centrale şi
locale în conducerea activităţilor sportive
8. Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor
sportive
9. Dopajul în sport

2 ore
2 ore
2 ore
2 oră
2 ore
3 ore

Bibliografie
1. Sárközy Tamás, Magyar sportjog – Az új Polgári Törvényköny után, HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2015
2. Princzinger Péter, Sportjog I, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010
3. Princzinger Péter, Sportjog II, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2011
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

10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
-

50 % prezenţă la curs

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

Cunoştinţe teoretice

Colocviu

10.3. Pondere din nota
finală
100 %

10.5 .

Seminar
Laborator
Proiect
Practică
10.6. Standard minim de performanță


Cunoaşterea noţiunii de dreptul sportului, a statutului legal al sportivului, respectiv al asociaţiilor
sportive.

Data completării
10.10.2019

Semnătura titularului disciplinei
Dr. Hunor Kádár

Data avizării în departament
11.01.2019

Semnătura titularului/rilor de aplicații

Semnătura directorului de departament
Dr. Emőd Veress

Semnătura responsabilului programului de studii
Dr. Zsolt Kokoly

