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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei SOCIOLOGIE JURIDICĂ 
Codul 
disciplinei 

D.D.1.2.16 

Anul de studiu 1 Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DG 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Op Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 28 Total ore studiu individual 24 Total ore pe semestru 52 

Titularul disciplinei 
Profesor univ. dr. Stefan DEACONU (o serie); Lector. univ. dr. Ramona Delia POPESCU (o 
serie) 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

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

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii --------- 
 
 28 28 -   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

 

Recomandate 
TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

METODOLOGIE JURIDICĂ 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 6  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 3  9. Pregatire examinare finală 4 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 0  10. Consultaţii 1 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 0  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 5  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 1  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 24 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

1. Competente instrumentale 
▫ Capacitatea de analiza si sinteza 
▫ Capacitatea de organizare 
▫ Cunostinte generale de baza 
▫ Comunicare scrisa si orala in limba romana 
▫ Capacitatea de a decide independent fara imixtiuni si influente 
▫ Capacitatea de a soluţiona probleme 
▫ Capacitatea de a lua decizii 
▫ Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic si retoric 
▫ Voinţa de a asigura promovarea si respectarea legalitatii 
 
2.Competente interpersonale 
▫ Capacitatea de evaluare si autoevaluare 
▫  Capacitatea de a lucra in echipa 
▫ Abilitaţi interpersonale 
▫  Abilitatea de a lucra intr-o echipa interdisciplinara 
▫ Capacitatea de a aprecia diversitatea si multiculturalitatea 
▫ Capacitatea de a avea un comportament etic si de respectarea a regulilor deontologiei profesionale 
 
3. Competenţe sistemice 
▫ Capacitatea de a transpune in practica cunostintele dobândite 
▫ Abilitaţi de cercetare 
▫ Capacitatea de adaptare la noi situaţii 
▫ Creativitate 
▫ Abilitaţi de conducător 
▫ Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeana si de armonizare a legislaţiei 
▫ Capacitatea de a interpreta legile 
▫ Abilitatea de a lucra independent 
▫ Capacitatea de a concepe proiecte si de a le derula 
▫ Preocuparea pentru obţinerea calitatii 
▫ Voinţa de a reuşi 
▫ Cunoaşterea jurisprudenţei 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere si înţelegere 
 Însişirea noţiunilor de bază privind fenomenul juridic 
 Însişirea noţiunilor de bază privind analiza juridico-sociologică 
 Identificarea şi înţelegerea corelaţiilor dintre drept şi societate 
 Cunoaşterea şi înţelegerea corelaţiilor dintre ştiinţele juridice şi sociologia juridică 
 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodologiei dreptului 

2. Explicare si interpretare 
 Explicarea rolului dreptului în societate 
 Interpretarea, explicarea şi înţelegerea normelor juridice în relaţie cu normele sociale 
 Explicarea şi interpretarea raporturilor dintre drept şi societate 
 Explicarea şi interpretarea juridico-sociologică a fenomenului juridic 

3. Instrumental – aplicative 
 Corelarea normelor generale cu cele speciale 
 Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 
 Utilizarea metodelor cantitative de cercetare 
 Utilizarea instrumentelor şi metodelor de cercetare juridico-sociologică 
 Utilizarea tehnicilor juridice de investigare şi cercetare 
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4. Atitudinale 
 Cunoaşterea şi aplicarea valorilor democraţiei 
 Implementarea ideii de necesitate a promovării şi respectării legalităţii şi supremaţiei 

Constituţiei 
 Cunoaşterea valorilor socio-culturale ale societăţii 
 Promovarea regulilor de deontologie profesională 
 Sesizarea tendinţelor actuale de evoluţie a dreptului şi a societăţii 

Tabla de materii 

1. Drept şi societate  

 Consideraţii preliminarii 

 Fenomenele juridice şi fenomenele sociale 
2. Sociologia juridică- ştiinţă de graniţă între drept şi sociologie  

 Istoric al sociologiei juridice 

 Sociologia juridică şi ştiinţa dreptului 

 Sociologia juridică şi sociologia generală 
3. Istoric al curentelor şi al şcolilor de gândire din sociologia juridică  

 Curentul contractualist 

 Curentul relaţionist 

 Curentul sociologist 

 Curentul monografic 
4. Statul şi rolul individului în societate  

 Solidaritate 

 Sociabilitate 

 Socialitatea 
5. Obiectul şi definiţia sociologie juridice  

 Obiectul de cercetare al sociologiei juridice 

 Definirea noii ramuri juridice 
6. Metodologia sociologiei juridice I 

 Investigaţia sociologică 

 Etapele investigaţiei sociologice 
7. Metodologia sociologiei juridice II 

 Tehnicile de cercetare sociologică 
8. Violenţa şi societatea I 

 Concepte 
9. Violenţa şi societatea II 

 Dimensiunea violenţei 
10. Etiologia violenţei  

 Violenţa – frustrare 

 Violeenţa – socializare 

 Violenţa - funcţionalitate 
11. Tipuri de violenţe  

 Forme de violenţă 

 Perspectivele violenţei 
12. Comunicarea în societate I 

 Noţiuni 

 Mijloace de comunicare 
13. Comunicarea în societate II 

 Trăsăturile mesajului 

 Mizele comunicării 
14. Comunicarea în societate III 

 Societatea informaţională actuală 

 Comunicarea la distanţă 
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Bibliografia OBLIGATORIE 
1. Nicolae Popa, Ioan Mihăilescu, Mihail Constantin Eremia – Sociologie juridică, Ed. 

Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2003 
 
FACULTATIVĂ 
1. Mircea Djuvara – Drept şi sociologie, Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială, Bucureşti, 1936 
2. Mircea Manolescu – Teoria şi practica dreptului: Metodologie şi sociologie juridică, Ed. 

Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1946 
3. Eugeniu Speranţia – Introducere în filozofia dreptului, Bucureşti, 1944 
4. Jean Carbonier – Sociologie juridique, Ed. LGDJ, Paris, 1995 
5. Renato Treves – Sociologia del diritto, Milano, 1998 

Lista materialelor 
didactice necesare 

 
1. Legislaţie; 
2. Jurisprudenţă; 
3. Bibliografie juridică 

 
 

 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - 

- testarea continuă pe parcursul semestrului - 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 30% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală.  de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau 

probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect, etc.. 
Colocviu bazat pe test grilă  

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 să dovedească însuşirea minimă a materiei  
 răspunsurile să nu cuprindă erori grave 

 răspuns corect la subiecte 
 cunoaşterea în afara cursului a unor elemente 

din bibliografie indicată 

 
 
 

Data completării: Septembrie 2017                                                             Semnătura titularilor:  
 


