
 

 

Codul disciplinei DOB.4.2.06 Semestrul VIII Numărul de credite 3 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 36   36   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate  

Recomandate  

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general 

Dezvoltarea abilităților de cercetare și sistematizare specifice elaborării unei lucrări de 

licență. 

Obiectivele specifice 

- La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

• realizeze un plan al unei lucrări de întindere medie ; 

• realizeze o cercetare de legislație, doctrină și jurisprudență de întindere 

medie ; 

• redacteze o lucrare de licență conform normelor academice specifice  

- Însuşirea elementelor de deontologie profesională în domeniu;  

- Dobândirea abilitaţii de elaborare a unor cereri, notificări, adrese, acte de procedură 

etc., în raport de specificul activităţii partenerului de practică.  

 

Competenţe profesionale 

C.1. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, 

paradigmelor şi metodologiilor din domeniul redactării unei lucrări de licență  

C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice pentru a asigura: Încadrarea 

obiectului lucrării în contextul normativ, Logica succesiunii tematice,Tehnoredactarea 

lucrării, Claritatea şi concizia stilului şi a limbajului, Trimiterile la surse bibliografice 

C.3. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice pentru a asigura: Sistematizarea 

informaţiilor din literatura de specialitate: Sistematizarea informaţiilor din 

documentarea practică / jurisprudență;  
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Denumirea disciplinei Practica pentru elaborarea lucrării de licenţă 



 
 

C.4  Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice pentru a asigura: Analiza şi 

interpretarea informaţiilor, Relevanţa studiului de caz sau/şi analizei comparative, 

Contribuția personală a autorului  

Competenţe transversale 

CT.1. Dezvoltarea competențelor de analiză și sistematizare de legislație; 

CT.2.  Dezvoltarea competențelor de analiză și sistematizare de doctrină; 

CT.3.  Dezvoltarea competențelor de analiză și sistematizare de jurisprudență; 

CT.4. Dezvoltarea competențelor de analiză și sistematizare de tehnoredactare. 

Conţinutul activităţilor 

(SI, ST, SF, L, P) 

Seminar faţă în faţă 

Stabilirea temei de cercetare si a obiectivelor urmărite.  

Discuţii privind aspectele teoretice şi metodologice specifice temei de cercetare.  

Stabilirea calendarului de realizare a lucrării. 

Realizarea cercetării teoretice și empirice. 

Discuţii cu privire la modul de elaborare a concluziilor rezultate din cercetarea 

efectuată. 

 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs) EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală (Conform Referatului de evaluare) 100% 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului  

- teme de control  

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

 

Bibliografia recomandată 

 Referinţele bibliografice recomandate de cadrul didactic îndrumător al lucrării, 

identificate de student și confirmate de cadrul didactic în concordanţă cu tema aleasă. 

 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

  

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 

laborator, lucrări practice; P – proiect; 

Data completării: 23.09.2022 

Avizat: 

Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii 
 
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 


