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1) Titular curs: prof. univ. dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU  /  email: simina-elena.tanasescu@drept.unibuc.ro; 2) Titular curs: prof. univ. dr. Corneliu-Liviu 

POPESCU   /   email: liviucp@yahoo.fr 

OBSERVAȚII privind desfășurarea cursurilor: 

1.  Dreptul european al drepturilor omului și Drept comparat - studenții-doctoranzi vor face documentare, din perspectivele Dreptului internațional și 

european al drepturilor omului, Dreptului comparat și Dreptului român, pe temele: Pedeapsa cu moartea; Căsătoria între persoanele de același sex; Statutul 

juridic al transsexualilor; Torturarea suspecților de terorism; Supravegherea electronică a persoanelor. Pe baza documentării prealabile, vor fi organizate 

dezbateri, procese simulate, alte activități. 

2.  Didactica universitară a Dreptului - fiecare student-doctorand va pregăti un seminar la materia în care își scrie teza, la nivel de licență, timp de 10 minute, 

în limba română (conducere seminar). 

3. Metodologia şi deontologia cercetării ştiinţifice juridice - Vineri, 27 oct., între orele 15-18 va avea loc prezentarea bazelor de date electronice la sala 

de lectură a Bibliotecii Facultății de Drept (prezență obligatorie). 

NOTĂ: Studenţilor-doctoranzi, absolvenţi ai Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, li se va elibera un atestat privind absolvirea 

acestui program. 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA Data Ora Sala 

1 
Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene / The Legal and 

Judicial System of the European Union (în limba engleză)1) 

Vineri, 20 oct. 

Sâmbătă, 21 oct. 

Duminică, 22 oct. 

14-20 

9-15 

9-15 

Sala de Consiliu a Facultății de 

Drept (Decanat) 

2 
Dreptul european al drepturilor omului / Droit européen des droits de 

l'homme (în limba franceză)2) 

 

Sâmbătă, 07 oct. 

Duminică, 08 oct. 

 

8-17 

8-17 
Sala de Consiliu a Facultății de 

Drept (Decanat) 

3 Drept comparat / Droit comparé (în limba franceză)2) 
Sâmbătă, 14 oct. 

Duminică, 15 oct. 

8-17 

8-17 

Sala de Consiliu a Facultății de 

Drept (Decanat) 

4 

Metodologia şi deontologia cercetării ştiinţifice juridice / 

Méthodologie et déontologie de la recherche scientifique juridique (în 

limba franceză) 1) 

Joi, 26 oct. 

Vineri, 27 oct 

Sâmbătă, 28 oct. 

Duminică, 28 oct. 

17-20 

15-20 

9-17 

9-17 

Sala de Consiliu a Facultății de 
Drept (Decanat)-pentru tot 
cursul, cu excepția zilei de 
vineri, 27 oct, orele 15-18: 

Sala de lectură a Bibliotecii 
Facultății de Drept 

5 
Didactica universitară a Dreptului / Didactique universitaire du Droit 

(în limba franceză )2) 

Vineri, 06 oct. 

Vineri, 13 oct. 

14-20 

14-20 

Sala de Consiliu a Facultății de 

Drept (Decanat) 

6 Conferințe profesori invitați (în limba franceză sau engleză) 
Marți, 03 oct. 

Miercuri, 04 oct.  

16-20 

16-18 

Sala de Consiliu a Facultății de 

Drept (Decanat) 

7 Deontologia academică (curs organizat de Universitatea București) Se va anunța ulterior   
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