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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Filosofia dreptului 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar                               

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Cv 2.7 Regimul disciplinei Op 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care curs 2  seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care curs 28  seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  - 

Examinări  13 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

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  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C
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en
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e 1. aprofundarea și utilizarea adecvată a termenilor proprii disciplinei Filosofiei 

dreptuluil 

2. evaluarea critică a textelor unor autori diverși provenind atât din spațiul de common 

law cât și de civil law; 

3. capacitatea de a compara diversele doctrine juridice și de a le plasa în contextul lor 

istoric 

 

C
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tr
an
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er
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le

 

1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate) 

3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare 

4. Competențe de analiză aprofundată de text și de scriere academică 

5. Comptetențe critice 

6. Competențe de empatie 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a principalelor curente de 

gândire despre drept și cultivarea unui spirit critic menit să le permită studenților să 

își formeze o opinie personală despre diversele teorii 

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. Înțelegerea dreptului în contextului lui cultural 

2. Înțelegerea noțiunii de disciplină și a mizelor epistemologice ale dreptului  

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Ce este filosofia dreptului? 

1.1. Apariția disciplinei 

1.2. Diferențe față de alte discipline juridice non-dogmatice 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

2. Statutul epistemologic al disciplinei 

2.1. Caracter 

2.2. Validitate 

2.3. Determinism spațio-temporal 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. Jusnaturalismul 

3.1. Concept 

3.3. Istoric/evoluție 

3.4. Aplicații practice 

3.5 Reprezentanți 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

4. Pozitivismul juridic  

 

3.1. Concept 

3.3. Istoric/evoluție 

3.4. Aplicații practice 

3.5 Reprezentanți 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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5. Realismul juridic 

 

 

3.1. Concept 

3.3. Istoric/evoluție 

3.4. Aplicații practice 

3.5 Reprezentanți 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

                6. Analiza economică a dreptului 

3.1. Concept 

3.3. Istoric/evoluție 

3.4. Aplicații practice 

3.5 Reprezentanți 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. Teoria critică a dreptului 

      3.1. Concept 

3.3. Istoric/evoluție 

3.4. Aplicații practice 

3.5 Reprezentanți 

3.6. Teoria critică a dreptului și populismul 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

 8. Culturalismul 

8.1. Dreptul în cultura 

8.2. Dreptul ca fenomen cultural  

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9. Drept, legitimitate, justiție 

9.1. Drept pozitiv 

9.2. Drept ideal 

9.3. Inegalitate și justiție socială 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2ore 

10. Drept și globalizare 

10.1. Concept 

10.2 Glocalizare 

10.3 Aplicații 

10.4 Uniformizarea dreptului 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. Drept, postmodernism, politica identității 

 

11.1 Concept 

11.2 Teoria critică a genului 

11.3 Critică a teoriilor identitare 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

   12. Filosofii ale drepturilor omului 

 

12.1 Deziderat 

12.2 Realizări actuale 

12.3 Realizări potențiale 

12.4. Universalism/Relativism 

12.5 Apărările culturale 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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    13. Dreptul și inteligența artificială 

 

13.1 Noțiunea de inteligență artificală 

13.2 Provocările aduse dreptului 

13.3 Aplicații 

13.4 Limite 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

14. Tendințe contemporane în filosofia dreptului   

1.Bibliografie obligatorie:  

 

 

Raluca Bercea, Alexandra Mercescu, O scurtă introducere în 

drept, Humanitas, București, 2019.  

 

Nicolae Popa et al., Filosofia dreptului. Marile curente., ed. a 

3-a, București, C.H.Beck, 2010.  

 

2. Bibliografie facultativă 

 

Christian Atias, La philosophie du droit, Paris, PUF, 2012. 

 

Raymond Wacks, Philosophy of Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2014.  

 

 
 

 

  

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noțiunea de disciplină  

 

Discuții în grup 1 oră 

2. Repere epistemologice, teoria revoluțiilor științifice (Kuhn) 

 

Aplicații practice 1 oră 

3. Invocarea dreptului natural în instanță 

 

Studiu de caz 1 oră 

4. Versiuni ale pozitivismului 

 

Aplicații practice 1 oră 

5. Analiză emprică a dreptului 

 

 

Aplicații practice 1 oră 

6. Aplicație teoria Legal Origins 

 

Aplicații practice 1 oră 

7. Adjudecarea în lumina teoriei critice a dreptului 

 

Studiu de caz 1 oră 

8. Cultura în practica judiciară 

 

Aplicații practice 1 oră 

9. Drept și marxism 

 

Aplicații practice 1 oră 
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10. Limite ale globalizării, repere traductologice 

 

 

Aplicații practice 1 oră 

11. Noțiunea de identitate 
 

Discuții în grup 1 oră 

12. Inflația de drepturi. Juridicizarea politicii.  Studiu de caz 1 oră 

13. Propuneri de tehnologizare a dreptului 
 

Discuții în grup 1 oră 

14.  Tendințe comtemporane. Noțiunea de progres în drept 

 

Discuții în grup 1 oră 

   

1.Bibliografie obligatorie:  

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Filosofia dreptului are ca finalitate dobândirea de către 

studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor 

ciclului de licență, capacitatea de a folosi competențe critice în contexte variate și de a urma un doctorat 

în domeniul dreptului, un masterat în străinătate sau o carieră universitară.  

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanță 

Verificare orală – 

prelegere pe o temă dată 

80% 

   

10.5 Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea pe baza 

contribuției avute la 

seminar  

20% 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului filosofiei dreptului 

2. elaborarea unui proiect profesional incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, procedurilor 

şi instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi conceptelor specifice Filosofiei 

dreptului; 

3. abilități dialectice 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului departamentului 
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