
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Masterat 

1.5. Programul de studiu  Diplomație și studii interculturale 

1.6. Calificarea Licențiat în diplomație și studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Istoria culturii juridice II. 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Fazakas Zoltán József  

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DF 

2.9. Categoria 

formativă 

DC 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DA 2.11. Codul 

disciplinei KBJJ0902 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

0 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

0 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 2 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Total ore studiu individual 22 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Nu este cazul 

4.2. de competențe • cunoașterea conceptelor de bază istorice și literare 

• cunoașterea conceptelor de bază ale istoriei politice și juridice 

• cunoașterea conceptelor tipice de drept și teoria statului 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - Cunoașterea metodelor de cercetare științifică în domeniul științelor sociale. 

- Valorificarea resurselor teoretice pertinente în documentarea unor teme de cercetare în domeniul 

relaţiilor interculturale. Cercetarea fenomenelor interculturale prin metode şi tehnici specifice. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- Gestionarea eficientă a diversității (etnice, lingvistice, religioase etc.) în contexte sociale și 

educaționale. Aprecierea complexităţii problemelor legate de comunicare interculturală. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Rolul dreptului în societatea umană. Legea ca 

corectitudine. Legea ca echilibru. Originea dreptului – 

dimensiuni istorice și culturale 

Prelegere publică 2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului - Sala curs dotat cu proiector 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Analiza factorilor socio-culturali și economici care au condus la 

dezvoltarea normei juridice ca mijloc de reglementare a conviețuirii 

umane. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Un alt scop al predării materiei este de a introduce studenții în 

conceptele de bază ale sistemului juridic, precum și de a le familiariza 

cu elementele de bază ale părții din materialul juridic pe care este cel 

mai probabil să o întâlnească. Astfel de subiecte includ dezvoltarea 

jurisprudenței și relația acesteia cu organizația statului; conceptul și 

rolul dreptului în viața de zi cu zi; perspectivă asupra gândirii juridice 

(legalitate, securitate juridică, corectitudine); cunoștințe de bază de 

drept constituțional, drept civil și drept penal. Bazele familiilor 

juridice existente în prezent în lume sunt conturate pe baze similare. 

Punctul de vedere cultural, întrebările de artă și limbaj au scopul de a 

crea bazele angajamentului intelectual. 



2. Idei de bază despre drept. Bazele filozofiei juridice 

și a sociologiei juridice. 

2 ore 

3. Cele mai semnificative școli de filozofie juridică. 

Dreptul natural, pozitivismul juridic, școala juridică 

istorică. 

2 ore 

4. Familiile juridice. Unele influențe culturale ale 

familiilor juridice. Patrimoniul cultural ca rezultat 

legislativ. Relația dintre religie și lege. 

2 ore 

5. Calea istorică a dreptului public care duce la 

constituționalismul de fond. 

2 ore 

6. Gândirea penală și principiile de bază ale dreptului 

penal 

2 ore 

7. Şcoli de drept penal 2 ore 

8. De la comuna ius la dreptul modern. Mişcările 

pentru codificarea dreptului civil în secolele XVII-

XIX. Viziunea pandectistă. Dreptul civil modern. 

2 ore 

9. Conceptele de unitate europeană 2 ore 

10. Comparația juridică 

 

2 ore 

11. Relația dintre limbă și drept. Retorica. Educație 

juridică în limba maternă. 

2 ore 

12. Apariția dreptului în arte. Relația dintre drept și 

literatură și alte arte. Avocatul ca intelectual. Gândirea 

juridică. 

2 ore 

Bibliografie 

Bódig Mátyás ‒ Györfi Tamás (szerk.): Államelmélet. A mérsékelt állam eszméje és elemei II. Alapelvek és 

alapintézmények. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. 

Bónis Péter – Gönczi Katalin – Koncz Ibolya Katalin – Stipta István: Egyetemes állam- és jogtörténet. 

Patrocinium Kiadó, Budapest 2019. 

Jakab András ‒  Sebők Miklós (szerk.): Empirikus jogi kutatások. Osiris Kiadó, Budapest, 2020. 

Szabó Miklós: Bevezetés a jog-és államtudományokba. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. 

Szabó Miklós: Trívium. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. 

Szabó Miklós: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.  

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Bibliografie 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 dezvoltarea unor aptitudini de comunicare 



 eficientizarea capacității de analiză 

 interdisciplinaritate 

 cunoașterea limbajului de specialitate 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Obținerea a 5 puncte la evaluarea conținutului studiului și a 5 puncte la prezentarea studiului. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs • cunoștințe de bază 

necesare studierii 

dreptului 

• existenţa unei gândiri 

intelectuale complexe 

• cunoașterea 

materialului predat în 

timpul prelegerilor și a 

literaturii 

• activitate individuală 

• examen scris printr-un 

studiu de 40.000 de taste 

cu o temă predeterminată, 

care trebuie transmis 

online 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • examen oral (prezentarea 

concluziilor studiului) 

30% 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Obținerea notei minime de 5. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 07. 09. 2022             ..................................                     ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 07. 09. 2022                        …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 


