Anexa 3 IFR 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

SOCIOLOGIE JURIDICĂ
DOP.1.1.07

Semestrul

I

Numărul de credite

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

SI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

100

86

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)

Discipline anterioare

4

ST

SF

L

P

14

DC
DO

Condiţionate
Recomandate
Obiectivul general
Acest curs îşi propune analizeze dreptul ca pe un fapt social, evidenţiind
sursele evoluţiei şi influenţei dreptului asupra societăţii.
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
se familiarizeze cu noţiunile fundamentale ale acestei discipline ( grup
social, comunitate, instituţii sociale, regim politic, ordine socială şi
ordine juridică, socializare şi integrare socială, control social, anomie,
etc.);
să enumere diferenţele dintre răspunderea juridică şi răspunderea
socială, ori responsabilitatea socială ;
să înţeleagă tipurile comportamentului deviant şi feluritele teorii prin

Obiectivele disciplinei

care s-a încercat descoperirea cauzelor devianţei;
să

diagnosticheze

anumite

realităţi

ale

societăţii

româneşti

contemporane cu ajutorul unor importante paradigme sociologice şi
evalueze nu doar textul, ci şi eficienţa socială a reglementărilor
juridice
Competenţe profesionale
În urma parcurgerii cursului, studenţii se vor familiariza cu noţiunile
fundamentale ale acestei discipline ( grup social, comunitate, instituţii sociale,
regim politic, ordine socială şi ordine juridică, socializare şi integrare socială,
control social, anomie, răspundere socială şi responsabilitate etc.), vor cerceta
dreptul ca pe un fenomen social, născut de societate şi care influenţează
societatea şi vor evalua nu doar textul, ci şi eficienţa socială a reglementărilor
juridice.

Competenţe transversale
În urma parcurgerii cursului, studenţii vor dobândi deprinderile necesare pentru
dezvoltarea responsabilitiăţii sociale, pentru o mai bună integrare socială prin
învăţarea valorilor grupurilor cărora le aparţin şi pentru combaterea actelor de
devianţă.
I.

Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR

1. Definirea sociologiei şi specializarea ei – 2 ore
2. Constituirea sociologiei ca ştiinţă – 2 ore
3. Comunităţi, grupuri , instituţii sociale – 2 ore
4. Sisteme politice, autorităţi şi funcţii publice – 2 ore
5. Ordine socială şi ordine juridică – 2 ore
6. Socializare şi integrare socială – 2 ore
7. Devianţa şi delincvenţă – 2 ore
8. Responsabilitate socială şi răspundere juridică – 2 ore
9. Crima organizată – 2 ore
10. Societatea românească contemporană – 2 ore
Conţinutul activităţilor
(SI, ST, SF, L, P)

11. Fenomene de non drept – 2 ore
12. Tehnici de manipulare şi formarea opiniei publice – 2 ore
13. Sociologia procesului-partea I – 2 ore
14. Sociologia procesului-partea a II-a – 2 ore

II. Seminar faţă în faţă
1. Sinuciderea – formă de autoagresiune – 2 ore
2. Probleme actuale ale cercetării sociologice a homosexualităţii – 2 ore
3. Prejudecăţi şi discriminare – 2 ore
4. Violenţa împotriva copilului – 2 ore
5. Mass-media ca agent al socializării – 2 ore
6. Trăsături ale familiei contemporane – 2 ore
7. Violenţa domestică – 2 ore
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs)
- evaluare finală
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
- teste pe parcursul semestrului
(procente)
- teme de control
Lista materialelor
didactice necesare
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)

Suport curs, ghid de studiu

EVP
50 %
50 %

Bibliografie
Referinţe principale:
1. Banciu, Dan, Sociologie juridică, Ipostaze şi funcţii sociale ale dreptulu,.
Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2007.
2. Carbonier, Jean, Sociologie juridique., 2e Édition. Paris, Quadrige/PUF,
2004.
3. Ciucă Valerius M., Lecţii de sociologia dreptului, Iaşi, Editura Polirom,
1998.
4. Mihăilă, Artur, Sociologia dreptului, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2010.
5. Nilă Stratone Cristiana Mirela, Sociologie juridică. Elemente de bază.,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013.
6. Selagea Petru, Sociologie juridică şi metodele ei de cercetare. Curs
teoretico-aplicativ, Bucureşti, Editura Universităţii Independente „Titu
Maiorescu”, 2003.
7. Stănilă, Laura Maria, Sociologie juridică, București, Editura Universul
Juridic, 2017.
Bibliografia recomandată

Coordonator de disciplină

Referinţe suplimentare:
1. Andrei Petre, Sociologie generală, Iaşi, Editura Polirom, 1997.
2. Atkinson Sam (Ed. Senior), Sociologie. Idei fundamentale, București,
Editura Litera, 2018.
3. Bauman, Zygmunt, Hay, Tim, Gândirea sociologică, Bucureşti,
Humanitas, 2008.
4. Gusti Dimitrie, Sociologie juridică. Culegere juridică, cu studiu introductiv,
selectarea şi sistematizarea textelor de Ion Vlăduţ, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1997.
5. Radu Gheorghe, Sociologie generală, București, Editura Pro Universitaria,
2017.
6. Rădulescu Sorin M., Sociologia devianţei. Teorii, paradigme, arii de
cercetare, Bucureşti, Editura Victor, 1998.
7. Schifirneţ Constantin, Sociologie, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită.
Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2004;
8. Voinea Maria, Sociologie generală şi juridică, Bucureşti, Editura Sylvi,
2000.

Grad didactic, titlu, nume şi prenume

Semnătura

Conf. univ. dr. Dariescu Cosmin
Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;

