Doctorat: Specialitatea „551.01 – Teoria generală a dreptului”;
Fişa modulului
Denumirea
METODOLOGIA CERCETARII STIINȚIFICE ÎN DOMENIUL
modulului/disciplinei
DREPTULUI
Anul de studiu
Semestrul
Tipul de evaluare
I
I
Ex.
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de
Numărul de
F
5
specialitate, U – socio-umanistice, M – orientare spre alt masterat
credite
Regimul obligativităţii disciplinei: O – obligatorie, A – opţională, FO
facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
Total ore pe
Total ore de studiu individual 120
150
30
învăţământ
semestru
Titularul modulului/disciplinei
Elena ARAMĂ/ Andrei NEGRU
Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru
Facultatea
Numărul total de ore (pe semestru)
Drept
DREPT PUBLIC
din planul de învăţământ
Departament
Domeniul general de studiu
total
C
S
L
T
Drept
Domeniul
de
formare
Drept
150
30
120
profesională (specialitate)
C – curs, S- seminar, L – activităţi de laborator, T-teză de obiect sau teză de an
Obiectivele standard ale modului/ disciplinei

Competenţe
specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere
 să definească conceptele fundamentale;
 să identifice particularităţile social-istorice ale evoluţiei procesului de cercetare în
diferite perioade;
 să relateze despre idei, concepţii, metode ale procesului de cunoaştere a sistemului
dreptului;
 să determine modul de apariţie a diverselor concepţii, idei, noţiuni în domeniul
dreptului;
 să interpreteze din perspectivă istorică modalităţi de analiza a fenomenului juridic şi a
sistemului dreptului;
 să înţeleagă modalităţile de redactare a proiectelor practice şi a lucrărilor de cercetare
ştiinţifică;
 să însuşească noţiunile de baza privind tehnicile şi procedurile de redactare a legilor.
2. Aplicare
 să clasifice concepţii, teorii ale dreptului;
 să compare diverse moduri de abordare a dreptului;
 să determine principalele caracteristici ale epistemologiei dialogale și aplicarea ei la
domeniul juridic;
 să stabilească logica evoluţiei sistemului dreptului în dependenţă de anumite concepţii
existente;
 să utilizeze metodele de analiză a dreptului în cercetarea problemelor domeniului;
 să aplice cunoştinţele teoretice asupra analizei realităţii sociale;
 să efectueze generalizări asupra rezultatelor analizelor teoretice din domeniul
dreptului;
 să înţeleagă si însuşească mecanismele juridice specifice tehnicii legislative;
 să realizeze interpretarea juridică a normelor în corelație cu situațiile concrete;
 să analizeze modul de redactare a proiectelor practice de cercetare;
 să coreleze cunoştinţele teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică.
3 . Integrare
 să aprecieze fenomenul dreptului în contexte istorice concrete;













Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

să prognozeze evoluţia anumitor procese juridice şi a sistemului juridic;
să stabilească asemănări dintre concepţiile istorice şi cele actuale;
să investigheze probleme actuale din domeniu;
să dobândească deprinderi practice necesare redactării şi întocmirii lucrărilor practice;
să însuşească tehnicile de redactare a actelor juridice;
să evalueze importanţa regulilor juridice pentru fenomenul politic;
să realizeze implementarea ideii de necesitate a promovării şi respectării legalităţii;
să promoveze regulile de deontologie profesională;
să manifeste o atitudine responsabilă faţă de pregătirea continuă;
să realizeze cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a
modificărilor legislative şi a jurisprudenţei;
să asimileze tehnicile de redactare a unei lucrări științifice.

Tematica orelor de contact direct
Statutul ştiinţelor contemporane.
Dreptul în cadrul tabloului ştiinţific contemporan. Știința dreptului ca
sistem.
Gnoseologia şi epistemologia. Epistemologie postclasică. Epistemologia
dialogală a dreptului.
Spațiul epistemologic comun al teoriei dreptului și practicii juridice.
Criteriile de determinare a caracterului științific al jurisprudenței.
Metodologie generală şi metodologii particulare. Pluralismul
metodologic al procesului de cunoaştere științifică.
Orientări epistemologice și metodologice în cercetarea sistemului
juridic.
Teoria, filosofia şi istoria dreptului în arealul metodologic al cercetării
juridice.
Metodica dreptului. Proiectarea cercetării ştiinţifice juridice. Planuri şi
strategii de cercetare.

Numărul de ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

9.

Ipoteze, metode şi tehnici de cercetare a dreptului. Prelucrarea juridică a
faptelor. Instrumentele dreptului.

4 ore

10.

Metodele și tehnicile interpretării dreptului în contextul pluralismului
metodologic.
Argumentarea şi interpretarea materialelor cercetate. Tipuri
fundamentale de argumentare.
Redactarea lucrării ştiinţifice juridice. Precizarea problemei de
cercetare, a scopului și obiectivelor cercetării științifice.
Prezentarea lucrării științifice pentru apreciere de diverse segmente ale
comunității științifice.
Total ore contact direct

4 ore

11.
12.
13.
14.

2 ore
2 ore
2 ore
30 ore

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
doctorand (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute),
1 unitate credit va fi egală cu 30 ore de activitate ale studentului pe semestru (care includ orele
fizice/auditoriale şi activităţile individuale).
Total ore pe semestru

30

ore fizice,

120

ore de activităţi de studiu individuale

10

7. Elaborarea rezumatelor pentru
participarea la conferinţe naţionale şi
internaţionale, seminarii şi reuniuni

30
10

8. Activităţi specifice pentru pregătirea
tezelor de doctor
9. Elaborarea de prezentări
10. Participarea la orele de audienţă

10

11. Prestarea serviciilor de consultanţă

2

12. Examinare finală

La stabilirea notei finale se iau în considerare

- testarea continuă pe parcursul semestrului,
rezultatele activităţii la seminare
1. Examinarea - testarea periodică prin lucrări de control
continuă pe - activităţi individuale teme / referate /
traduceri/proiecte, studiu de caz, etc.
parcursul
semestrului - activităţi practice
- elaborarea de modele de comunicare retorică
şi de companii de PR
2. Examinarea
Rezultatele de la examenul final
finală
Bibliografie
obligatorie
selectivă

20

10
15
0
0
3
120

Ponderea în notare, exprimată în%
(Total = 100%)

25
cel puţin 60%

10

10
10
10
5

cel
mult
40%

1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de
curs, manualelor) şi documentarea
suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe
teren, etc.
2. Activităţi specifice de pregătire pentru
seminar
3. Realizare de teme, referate, traduceri, etc.
4. Studii de caz.
5. Pregătirea pentru lucrări de control,
atestări semestriale
6. Consultaţii
Total ore de lucru individual (pe semestru)

40
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