Anexa 3 IFR 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

ENGLEZĂ JURIDICĂ

Codul disciplinei

DOP.2.1.06

Semestrul

Facultatea

DREPT

Domeniul de licență

DREPT

Total

SI

Programul de studii de
licență

DREPT

100

86

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

Discipline anterioare

Condiționate
Recomandate

III

Numărul de credite

4

Numărul orelor pe semestru/activități
ST

SF

L

P

14

DC
DI

Discipline absolvite anterior: Cursul de engleză
juridică, anul I, semestrul I

Obiectivul general
Dezvoltarea capacității de comunicare (orală și în scris) în context profesional
Dezvoltarea capacității de înțelegere a unui text de specialitate
Dezvoltarea capacității de argumentare a unui punct de vedere, în contexte
variate
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
Explice concepte juridice studiate la curs, cu furnizarea de exemple
Descrie cazuri juridice specifice, după parcurgerea unui text de specialitate
Utilizeze termeni juridici în fraze nuanțate, în context adecvat
Obiectivele disciplinei

Analizeze texte de specialitate de complexitate medie
Discute un caz de specialitate, în funcție de parametri predefiniți
Argumenteze un punct de vedere, utilizând termeni de specialitate
Redacteze un proiect juridic, selectând concepte cheie dintr-un subdomeniu
juridic ales
Interpreteze texte de specialitate

Competențe profesionale
C1. Cunoaștere și înțelegere: cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor
specifice disciplinei
C2. Explicare și interpretare: explicarea și interpretarea unor idei, proiecte,

procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice aferente disciplinei
C3. Aplicații: proiectarea, conducerea și evaluarea activităților practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici și instrumente de investigare
C4. Utilizarea și aprofundarea cunoștințelor acumulate în primul semestru de
studiu
Competențe transversale
CT1. Capacitatea de a efectua o prezentare orală
CT2. Capacitate de lucru în echipă
CT3. Capacitatea de a iniția o dezbatere și de a argumenta punctul de vedere
CT4. Manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul
științific
I.

Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR

1. Employment law. Introduction to employment law – 2 ore
2. Employment law. EU directives on employment – 2 ore
3. Employment law. Unfair dismissal – 2 ore
4. Sale of goods. Introduction to sale of goods legislation – 2 ore
5. Sale of goods. Terms and conditions of sale – 2 ore
6. Sale of goods. Retention of title – 2 ore
7. Contracts: remedies. Introduction to contract remedies – 2 ore
8. Contracts: remedies. Liquidated damages – 2 ore
9. Contracts: remedies. Understanding contract clauses – 2 ore
10. Contracts: assignment and third-party rights. Introduction to contract
Conținutul activităților
(SI, ST, SF, L, P)

assignation – 2 ore
11. Contracts: assignment and third-party rights. Understanding contract
clauses – 2 ore
12. Contracts: assignment and third-party rights. A closing argument – 2 ore
13. Employment contracts. Sales contracts – 2 ore
14. Contracts: remedies. Contracts: assignment and third-party rights – 2 ore

II. Seminar față în față
1. Employment law – 2 ore
2. Employment law – 2 ore
3. Sale of goods – 2 ore
4. Sale of goods – 2 ore
5. Contracts: remedies – 2 ore

6. Contracts: remedies – 2 ore
7. Contracts: assignment and third-party rights – 2 ore
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs)
- evaluare finală (test grilă)
- activități aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Lista materialelor
didactice necesare
Suport curs, ghid de studiu
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)
Bibliografie:
Bibliografia recomandată
International Legal English, Cambridge University Press, 2011.

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlu, nume și prenume
Lect. univ. dr. Ciobâcă Carmen-

EVP
100 %

Semnătura

Ecaterina
Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar față în față; L – activități de
laborator, lucrări practice; P – proiect;

