Doctorat: Specialitatea „552.01 – Drept constituțional”
Fişa disciplinei
Denumirea
CONSOLIDAREA ŞTIINŢIFICĂ A DREPTULUI CONSTITUŢIONAL
modulului/disciplinei
Anul de studiu
Semestrul
Tipul de evaluare
I
I
Ex.
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de
Numărul de
F
10
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 250
300
50
învăţământ
semestru
Titularul modulului/disciplinei
Teodor CÂRNAȚ, doctor habilitat în drept, profesor univ.
Facultatea
Catedra

Drept
Drept constituțional și drept
administrativ

Numărul total de ore (pe semestru)
din planul de învăţământ

Domeniul general de studiu
total
C
S
L
T
Drept
Domeniul de formare
Drept constituțional
300
50
250
profesională (specialitate)
C – curs, S- seminar, L – activităţi de laborator, T-teză de obiect sau teză de an
OBIECTIVELE STANDARD ALE DISCIPLINEI
1. Cunoaştere şi înţelegere
 să definească obiectul de studiu al disciplinei











Competenţe
specifice
disciplinei

să distingă problematica domeniului de cercetare
să definească dreptul constituţional ca ştiinţă
să identifice conținitul și specificul dreptului constituţional
să analizeze teoria constituţiei şi să identifice supremaţia acesteia
să relateze despre autorităţile publice ale Republicii Moldova
să determine drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului
să relateze coraportul dintre drepturile și îndatoririle fundamentale ale omului
să identifice definiția instituției șefului statului
să formuleze conceptele principale ce stau la baza dreptului parlamentar
să relateze despre cadrul legal naţional al dreptului constituţional şi raportul acestuia cu
cel internaţional

2. Aplicare
• să clasifice drepturile fundamentale ale persoanei după diverse criterii
• să determine soluţii pentru problemele de ordin practic vizând materia
dreptului constituţional contemporan
• să stabilească legături între normele dreptului constituţional şi celelalte ramuri
de drept
• să argumenteze esenţa unor fenomene sau instituţii de drept constituţional
• să generalizeze jurisprudenţa Curţii Constituţionale de interpretare a
Constituției Republicii Moldova
• să aprecieze tendinţele Constituţiei la etapa actuală în Republica Moldova
3. Integrare
•
•
•
•
•

să stabilească rolul şi locul dreptului constituţional în sistemul ramurilor de drept
să evalueze rolul drepturilor fundamentale în stabilirea stutului juridic al persoanei
să stabilească categoriile raporturilor juridice de drept constituţional
să formuleze viziuni proprii faţă de coliziuni sau reglementări de drept din domeniul
dreptului constituţional
să analizeze lucrări ştiinţifice din domeniul dreptului constituţional şi să motiveze

•
•
•

•

sinteza efectuată
să enunţe soluţiile interpretative ale actelor normative din domeniul dreptului
constituţional
să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor autohtone cu
prevederile legislaţiei internaţionale la care Republica Moldova este parte
să aprecieze importanţa ştiinţei dreptului constituţional în evoluţia ştiinţelor juridice
să influenţeze, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, asupra
procesului de interpretare şi aplicare a normelor şi a instituţiilor dreptului
constituţional

CONŢINUTUL DISCIPLINEI
1. Prolog în dreptul constituţional ca ştiinţă. Conţinutul şi specificul dreptului constituţional
2. Teoria constituţiei şi supremaţia ei. Tendinţele Constituţiei la etapa actuală în Republica
Moldova
3. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova
4. Sistemul puterii de stat. Atributele statului moldovenesc contemporan
5. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Îndatoririle fundamentale
ale omului în Republica Moldova
6. Sistemul electoral în Republica Moldova
7. Dreptul parlamentar în Republica Moldova
8. Instituţia Şefului statului din Republica Moldova
9. Puterea executivă. Atribuţiile Guvernului Republicii Moldova
10. Autoritatea judecătorească în Republica Moldova. Locul şi importanţa Curţii
Constituționale și stemul de drept din Republica Moldova

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse doctorandului
1 unitate credit va fi egală cu 30 ore de activitate ale doctorantului pe semestru (care includ orele
fizice/auditoriale şi activităţile individuale).
Total ore pe semestru

50

ore fizice,

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
seminare, lucrări de control, teste
3. Realizare de teme, referate, traduceri etc.
4. Studii de caz
5. Pregătirea pentru lucrări de control,
atestări semestriale

250

40

20
20
20
25

6. Consultaţii, ore de audiență
20
Total ore de studiu individual (pe semestru)

ore de activităţi de studiu individuale
7. Elaborarea rezumatelor pentru
participarea la conferinţe naţionale şi
internaţionale, seminarii şi reuniuni
8. Activităţi specifice pentru pregătirea
tezelor de doctorat
9. Elaborarea de prezentări
10. Pregătire prezentări orale
11. Participare la conferinţe,
simpozioane, congrese, ş.a., organizate în
domeniul de activitate principal sau în
domenii interdisciplinare
12. Examinare finală

20

30
15
15
15
10
250

2. Examinarea
finală
Bibliografia
obligatorie
selectivă

Rezultatele de la examenul final

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Data completării

cel
mult
40%

1. Examinarea
continuă pe
parcursul
semestrului

- testarea continuă pe parcursul seme strului,
rezultatele activităţii la seminare
- testarea periodică prin lucrări de control
- activităţi individuale teme / referate /
traduceri/proiecte, studiu de caz etc.
- activităţi practice

cel puţin 60%

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

La stabilirea notei finale se iau în considerare

15
15
25
5

40
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