
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SOCIOLOGIE JURIDICĂ  cod DD1114 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr. LAURA STĂNILĂ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr. LAURA STĂNILĂ 

2.4 Anul de 

studiu 
I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 
Cv 2.7 Regimul 

disciplinei 
DO 2.8 Nr. credite 3 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 15 

Examinări  40 

Elaborare proiect de grup pentru examinare parțială 10 

3.7 Total ore studiu individual 60  

3.8 Total ore pe semestru   

3.9 Numărul de credite 3  

 

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  Laptop, videoproiector, acces la internet 

 În regim online cursul se va desfășura pe aplicatia 

www.meet.google.com. Linkul și materialele vor fi 

disponibile pe Moodle – platforma de e-learning UVT –
 www.elearning.uvt.ro. 

 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet 

• În regim online laboratorul se va desfășura pe aplicatia 

www.meet.google.com. Linkul și materialele vor fi 

disponibile pe Moodle – platforma de e-learning UVT –
 www.elearning.uvt.ro. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Să clasifice instituțiile, organizațiile, grupurile şi comunitățile sociale 

2. Să exemplifice procesele sociale, tipurile de instituții, modele de organizare, tipuri de comunități  

3. Identificarea normelor sociale în comportamentelor indivizilor  

4. Identificarea tipului de metodă utilizabil în cunoaşterea unui fenomen sau proces social dat  

5. Elaborarea unui model de analiză privind probleme ştiințifice în coordonatele unei paradigme 

sociologice  

6. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcționare a structurilor juridice 

pentru inserția profesională în instituții  

7. publice şi/sau private  

8. Analiza critică a sistemului juridic, inclusiv inițierea şi formularea de propuneri de acte normative  

9. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională  

10. Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale. 
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1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod util şi responsabil 

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

3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Cunoaşterea conceptelor cheie, a principiilor, şcolilor şi curentelor 

sociologice  

• Însușirea conceptelor de bază cu care operează sociologia  

• Dezvoltarea capacității de analiză a realităților sociale  

• Familiarizarea cu metodele şi tehnicile de investigare sociologică 

7.2 Obiectivele specifice • Înțelegerea termenilor de specialitate 

• Analizarea comparativă a legislației succesive 

• Analizarea cazuisticii în domeniu 

• Cunoaşterea conceptelor cheie, a principiilor, şcoli şi curente 

teoretice în câmpul sociologiei  

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

http://www.meet.google.com/
http://www.elearning.uvt.ro/
http://www.meet.google.com/
http://www.elearning.uvt.ro/


 

 

1. Societate şi drept  

1.1 Dreptul ca fenomen social. Importanţa 

factorului normativ în viaţa socială; 

1.2. Reglementarea morală şi reglementarea 

normativă; 

1.3. Schimbarea socială şi evoluţia 

normativă; 

1.4. Funcţiile sociale ale dreptului. 

Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

4 ore 

2.Sociologie si drept 

2.1. Raporturile sociologiei cu ştiinţa dreptului; 

2.2. Contribuţia sociologiei la elaborarea 

normelor juridice; 

2.3. Utilizarea în cercetarea dreptului a 

conceptelor sociologice 

Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

4 ore 

3.Premisele teoretice ale constituirii 

sociologiei juridice 

3.1. Concepţii şi orientări juridice 

3.2. Concepţii sociologice  

3.3. Tradiţii şi contribuţii româneşti în 

domeniul sociologiei juridice. 

Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

4 ore 

4. Dreptul si realizarea justiţiei sociale Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

2 ore 

5. Metode şi cercetări empirice în domeniul 

dreptului 

5.1. Documentarea 

5.2. Ancheta. 

5.3.Experimentul 

Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

2 ore 

6. Dreptul ca instrument de realizare a 

apărării şi securităţii sociale 

6.1. Devianţa socială şi delincvenţa 

(criminalitatea) – accepţiuni şi sensuri; 

6.2. Delincvenţa din perspectivă statistică. 

6.3. Delincvenţa din perspectiva normativului 

penal. 

6.4. Evaluarea sociologică a fenomenului de 

delincvenţă; 

6.5. Politici penale de apărare socială şi de 

Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

4 ore 



 

 

prevenire a delincvenţei 

7. Poziție, status și rol social al individului Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

2 ore 

8. Socializarea  Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

2 ore 

9.De la ”eu” la ”noi”. Grupuri, comunități și 

rețele sociale 

9.1.Definiția conceptelor 

9.2.Caracteristicile grupurilor sociale 

9.3.Tipuri de grupuri sociale 

9.4.Comunități 

9.5.Rețele sociale 

Expunere, discuții libere, 

demonstrații logice. Prelegerile 

sunt axate pe utilizarea de 

suport  

power-point şi pe acces la 

resurse multimedia.  

Interacțiunea cu studenții este 

regulă de predare (expunerea, 

problematizarea) 

2 ore 

Bibliografie 

a.) Obligatorie 

1. Laura Maria Stănilă – Sociologie juridică. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București 

2021; 

b.) Alternativă 

2. Artur Mihaila,  ”Sociologia dreptului”, Editura Hamangiu, București, 2010;  

3. I. Mihăilescu , ”Sociologie generală”, Editura Universității, Bucureşti, 2000 ; 

4. Achim Mihu,  ”Sociologie”, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2008;  

5. Raymond Boudon, ”Tratat de sociologie generală”, Editura Humanitas, 2006;  

6. Dicționar de sociologie Oxford, Editura Universul Enciclopedic, 2003;  

7. Anthony Giddens, ”Sociologie”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;  

8. Vincenzo Ferrari, ”Lineamenti di sociologia del diritto”, Editori Laterza, Lecce, 1997. 

9. Sofia POPESCU, “Sociologie juridică”, Editura LUMINA LEX, 2001; 

10. Dan BANCIU, “Sociologie juridică”, Editura Hyperion XXI, Bucuresti, 1995; 

11. Valerius  M. CIUCA, “ Lecţii de sociologia dreptului”, Editura POLIROM, 1998; 

12. Doru Silviu LUMINOSU, Vasile POPA, “Sociologie juridică”, Timişoara, 1995. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Societate şi drept Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
1 ore 

2. Sociologie si drept 

 

 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
1 ore 

3. Premisele teoretice ale constituirii 

sociologiei juridice 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 



 

 

4. Dreptul si realizarea justiţiei sociale Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 oră 

5. Metode şi cercetări empirice în domeniul 

dreptului 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

6. Dreptul ca instrument de realizare a apărării 

şi securităţii sociale 

Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

7. Poziție, status și rol social al individului Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
2 ore 

8. Socializarea. Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
1 oră 

9.De la ”eu” la ”noi”. Grupuri, comunități și 

rețele sociale 
Discuții libere, rezolvare 

aplicații practice 
1 oră 

Bibliografie 

1. Laura Maria Stănilă – Sociologie juridica. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București 

2021. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Întreaga activitate didactică aferentă acestei discipline urmărește dobândirea de către studenți a 

unor competențe profesionale care să le faciliteze acestora, la finalul studiilor de licență, 

integrarea pe piața muncii, în 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 Curs Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

evaluare cu nota, examen scris (narativ/tip grilă). 50% 

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Se rezolvă aplicații practice de către toți studenții 

împreună, precum și de fiecare student în parte, 

acordându-se notă individuală. 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu în elaborarea discursului oral sau scris; 

2. utilizarea adecvată a legislației din domeniu, în acord cu doctrina și cu jurisprudența în materie; 

3. rezolvarea corectă a unor situații de fapt. 

 

Data completării  

22.09.2021 

Semnătura titularului de curs 

Conf.dr. LAURA STĂNILĂ 

Semnătura titularului de seminar 

Conf.dr. LAURA STĂNILĂ 



 

 

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 


