
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Catedra Departamentul de Drept privat 

1.4 Domeniul de studii Limbaj juridic 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LIMBAJ JURIDIC I – LIMBA ENGLEZĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan 

2.4. Titularul activităţilor de pregătire IFR Lect. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan 

2.5 Anul de studiu III 2.6 Semestrul I  2.7 Tipul de evaluare CN 2.8 Regimul 

disciplinei 

DI 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână IF IFR din care: 3.2 

curs 

IF IFR 3.3 seminar/laborator IF IFR 

2 1 1 - 1 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

IF IFR din care: 3.5 

curs 

IF IFR 3.6 seminar/laborator IF IFR 

28 14 14 - 14 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

IF 

ore 

IFR 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 7 7 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 7 

Tutoriat  14 14 

Examinări  10 10 

Alte activităţi…………………………………… - - 

 IF IFR 

3.7 Total ore studiu individual 22 36 

3.8 Total ore pe semestru 50 50 

3.9 Numărul de credite 2 2 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu computer și videoproiector  



5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, dotată cu computer și videoproiector 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

om
pe

te
nţ

e 
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- Aplicarea unor principii și metode de bază pentru rezolvarea de probleme / situații bine definite; 
- Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de concepte, 

situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului; 
- Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului și ale ariei de 

specializare, utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională. 
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- Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la 

dinamica contextului social 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 
1. Identificarea şi folosirea corectă, atât oral cât şi în scris, în contexte de 
comunicare autentică, a elementelor de vocabular juridic și de gramatică 
engleză; 
2. Mai buna înţelegere a elementelor de cultură și civilizaţie engleză, în   
raport cu dinamica lumii moderne; 
3. Folosirea cunoştinţelor de limbaj juridic - limba engleză şi a    
competenţelor de comunicare dobândite, necesare pentru o mai bună 
iintegrare socio-profesională. 
 

 
7.2 Obiectivele specifice 

1. Studentul este capabil să demonstreze că a dobândit cunoştinţe      
suficiente pentru a înţelege noţiunile studiate; 
2.  Studentul este capabil să aplice corect noțiunile şi principiile de bază în 
rezolvarea problemelor practice; 
3. Studentul este capabil să aplice noțiunile şi principiile de bază în     
contexte autentice. 
 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Contractele în common law I 

1.1. Vocabular de bază - The 
Language of Contract Law 

1.2. Formarea contractelor în 
common law  

1.3. Pronominal adverbs 

 
 
Expunerea, conversația 
euristică, problematizarea, 
demonstrația logică 

 

2 ore 

 

 

2. Contractele în common law II  
 

 



2.1. Condiţiile esenţiale pentru 
validitatea contractelor în common law  

2.2. Remedii în cazul încălcărilor 
obligaţiilor contractuale 

2.3. Studiu de caz - Carlill v 
Carbolic Smoke Ball Co. [1893] 

Expunerea, conversația 
euristică, problematizarea, 
demonstrația logică 

2 ore 

3. Contractele în common law III 

3.1. Examinarea unui contract clauză 
cu clauză – Distributorship Agreement 

3.2. Modal verbs in passive form 

 
 
Expunerea, conversația 
euristică, problematizarea, 
demonstrația logică 

 

2 ore 

4. Delictele și răspunderea 
delictuală în common law I 

4.1. Vocabular de bază 

4.2. Tipuri de delicte în common law 

4.3. Cuvintele de legătură în discursul 
juridic  

 
 
Expunerea, conversația 
euristică, problematizarea, 
demonstrația logică 

 

2 ore 

5. Delictele și răspunderea 
delictuală în common law II 

5.1. Răspunderea delictuală 

5.2. Delimitare răspunderea delictuală 
- răspunderea contractuală 

5.3. Tipuri de remedii  

5.4. Studiu de caz - Donoghue v 
Stevenson [1932]. Doctrine of 
negligence 

 
 
Expunerea, conversația 
euristică, problematizarea, 
demonstrația logică 

 

2 ore 

6. Succesiuni I 

6.1. Vocabular de bază 

6.2. Noțiuni fundamentale 

6.3. Elemente specifice succesiunilor 
în common law I 

 
 
Expunerea, conversația 
euristică, problematizarea, 
demonstrația logică 

 

2 ore 

7. Succesiuni II 

7.1. Elemente specifice succesiunilor 
în  common law II 

 
 
Expunerea, conversația 
euristică, problematizarea, 
demonstrația logică 

 

2 ore 



7.2.  Clauze testamentare 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Formarea contractelor în common 

law 

Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

2. Condiţiile esenţiale pentru 

validitatea contractelor în common 

law 

Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

3. Răspunderea contractuală în 

common law 

Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

4. Examinarea unui contract clauză 

cu clauză 

Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

5. Tipuri de delicte în common law Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

6. Răspunderea delictuală în 

common law 

Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

2 ore 

7. Succesiunile în common law Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

2 ore  

   

 
8.3 Activităţi de pregătire pentru IFR 
 

 
Metode de predare 

 
Observaţii 

Modulul 1: 
 
1. Contractele în common law 

1.1. Vocabular de bază - The 
Language of Contract Law 

1.2. Formarea contractelor în 
common law  

1.3. Condiţiile esenţiale pentru 
validitatea contractelor în common law 

 
Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

 
5 ore 

Modulul 2: 
 
2. Delictele și răspunderea 

delictuală în common law 

2.1. Vocabular de bază 

 
Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

 
5 ore 



2.2. Tipuri de delicte în common law 

2.3. Delimitare răspunderea delictuală 

- răspunderea contractuală 

Modulul 3: 
 
3. Succesiunile în common law 

3.1. Vocabular de bază 

3.2. Elemente specifice succesiunilor 

în  common law  

3.3. Clauze testamentare 

 
Exercițiul, studiul de caz, 
activitatea pe grupe, activitatea 
independentă 

 
4 ore 

 
Bibliografie obligatorie 
 
V. Avram, M. Roibu, Fl. Stârc-Meclejan, A. Verteş-Olteanu, The Language of Law, Editura Universităţii de Vest, 
Timișoara, 2006  
 
Bibliografie facultativă 
 
L. P. Arbetman, E. L. O'Brien, Street Law: A Course in Practical Law, McGraw-Hill, Glencoe, 2010 

A. Riley and P. Sours, Common Law Legal English and Grammar. A Contextual Approach, Hart Publishing, Oregon, 

2014 

J. M. Smits, Contract Law. A Comparative Introduction, Edward Elgar Publishing, 2014 

R. Owen, Essential Tort Law – 3rd ed., Cavendish Publishing Limited, London, 2000 

C. Rendell, Law of Succession, Macmillan Education UK, London, 1997 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Limbaj juridic – limba engleză este îndreptată înspre dobândirea de 
către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor ciclului 
de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate specifice.  

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii 
de evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 
Pondere 
din nota 
finală 

10.4  
Evaluare IF 
Curs 

Se verifică 
îndeplinirea 
de către 
fiecare 
student a 
standardelor 

Evaluare finală, în sesiunea de examene, cu notă obținută prin 
verificarea scrisă și prin cea orală. Evaluarea constă într-un test 
tip grilă și un examen oral, la care sunt obligați să participe, în 
vederea promovării acestei discipline, toți candidații.   

50% 



minime de 
performanță 

10.5  
Seminar / laborator 

Se verifică 
îndeplinirea 
de către 
fiecare 
student a 
standardelor 
minime de 
performanță 

Evaluare finală, în sesiunea de examene, cu notă obținută prin 
verificarea scrisă și prin cea orală. 

30% 

Lucrări scrise curente: teme, proiect; participare activă la 
seminar. 

20% 

10.6 
Evaluare IFR 
 
Evaluare finală 
 

Se verifică 
îndeplinirea 
de către 
fiecare 
student a 
standardelor 
minime de 
performanță 

Evaluare finală, în sesiunea de examene, cu notă obținută prin 
verificarea scrisă și prin cea orală. Evaluarea constă într-un test 
tip grilă și un examen oral, la care sunt obligați să participe, în 
vederea promovării acestei discipline, toți candidații.      
 

50% 

Seminar / laborator Se verifică 
îndeplinirea 
de către 
fiecare 
student a 
standardelor 
minime de 
performanță 

Evaluare finală, în sesiunea de examene, cu notă obținută prin 
verificarea scrisă și prin cea orală.  
 

30% 

Lucrări scrise: teme, proiect; participare activă în cadrul 
pregătirilor. 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea elementelor fundamentale de lexic și gramatică și a conceptelor cheie ale sistemului common law 
studiate.  

 
11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația 

de video-

conferință 

ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice 

necesare pentru 

participarea la 

procesul educațional 

și la procesul de 

evaluare 

Modalitatea/platforma prin 

care suportul de curs poate fi 

consultat în format electronic 

și în care pot fi accesate alte 

resurse de învățare / 

bibliografice în format digital 

Moodle – 

platforma de e-

learning UVT – 

https://elearning.e-

uvt.ro/ 

Google 

Meet 

Studentul are nevoie de 

acces la mijloace 

tehnice specifice, în 

vederea participării la 

procesul educațional și 

la cel de evaluare: 

desktop / laptop / tabletă 

/ smartphone conectate 

Studenților le sunt puse la 

dispoziție suportul de curs și 

toate celelalte materiale de 

studiu, în format electronic, pe 

pagina cursului de pe platforma 

elearning.  

  



la internet, care permit 

accesul pe platforma de 

e-learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-

conferință folosite. În 

vederea desfășurării 

optime a procesului de 

învățământ, logarea 

studentului pe platforma 

de e-learning utilizată se 

va face exclusiv de pe 

contul instituțional 

(prenume.nume anul 

nașterii@e-uvt.ro). 

 

 

Data completării 

   15.09.2020 

 

Semnătura titularului de 
curs 

Lect. univ. dr. Flaminia 
Stârc-Meclejan 

 

Semnătura titularului 
de          seminar 

Lect. univ. dr. Flaminia 
Stârc-Meclejan 

   

   

    Data avizării în departament                 
 
              23.09.2020 

Semnătura şefului departamentului 
  
        Conf. dr. Florin I. Mangu 
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