
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licenţiat în ştiinţe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Jurisdicţia europeană 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Prof. univ. dr. Sommsich Réka 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Drd. Kis Réka 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

 

 

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/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 58 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 20 

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

teren 

10 

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

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  5 

f) Alte activități:  3 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/12.09.2019 

                               



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

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

 – Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale 

– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european 

şi dreptul altor state 

– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de 

drept concretă 

– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere 

juridic şi în soluţionarea lor 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului 

– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice  

– Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

 

5.1.  De desfășurare a cursului Tablă, videoproiector 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Tablă, videoproiector 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Însușirea cunoștințelor cu privire la instituţiile juridice ale jurisdicției 

europene. Studiul jurisdicției europene urmăreşte realizarea unei viziuni 

integratoare asupra procedurilor în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

precum şi relaţia dintre dreptul statelor membre ale Uniunii şi izvoarele 

dreptului UE în materie. Obiectivele disciplinei rezonează cu logica internă a 

planului de învăţământ şi care vizează o justă îmbinare a perspectivei 

general-teoretice asupra dreptului cu aceea de specialitate.  

 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

- cunoașterea competenței procedurale ale CJUE, respectiv a procedurilor 

derulate în fața Curții; 

- capacitatea de a interpreta normele de drept european în raport cu situaţiile 

concrete;  

- identificarea izvoarelor de dreptul Uniunii Europene şi aplicarea acestora la 

un caz concret;  

 -  analizarea unor speţe din practica judecătorească a Curții de Justiției a 

Uniunii Europene; 

-  capacitatea de a învăţa, plecând de la o situaţie de fapt dată; capacitatea de 

a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile, de a formula 

concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic 



8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

Introducerea în dreptul procedural al instituțiilor UE, 

Construcția Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

prelegerea cu folosirea de 

materiale powerpoint, discursul 

interactiv, dezbaterea unor texte 

de lege, prezentare de caz, 

simulare de procese 

4 

Procedurile generale și speciale în fața UE, 

introducere.  

 4 

Acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor.   4 

Acţiunea în anulare.   4 

Acţiunea în constatarea abţinerii de a acţiona.   4 

Procedura întrebărilor preliminare.   4 

Concluzii  4 

Bibliografie 

Kecskés László - Eu-jog és jogharmonizáció Bővített, negyedik kiadás, Editura HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft, Budapesta 2011 Blutman László - Az Európai Unió joga a gyakorlatban, Editura HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapesta 2014 Gyula Fábián - Drept institutional al Uniunii Europene, 

Editura Hamangiu 2012 Angyal Zoltán, Asztalos Zsófia, Fazekas Judit, Gyeney Laura, Metzinger péter, 

Milassin László, Osztovits András, Szabó Marcel – EU- Jog, Editura HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 

Budapesta 2012 Cazuri din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Introducerea în dreptul procedural al instituțiilor UE, 

Construcția Curții de Justiție a Uniunii Europene.  

explicații, discuții, studiu de 

caz, simulare de procese 

2 

Procedurile generale și speciale în fața UE, 

introducere.  

 2 

Acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor.   2 

Acţiunea în anulare.   2 

Acţiunea în constatarea abţinerii de a acţiona.   2 

Procedura întrebărilor preliminare.   2 

Concluzii  2 

Bibliografie 

Kecskés László - Eu-jog és jogharmonizáció Bővített, negyedik kiadás, Editura HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft, Budapesta 2011 Blutman László - Az Európai Unió joga a gyakorlatban, Editura HVG-

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, Budapesta 2014 Gyula Fábián - Drept institutional al Uniunii Europene, 

Editura Hamangiu 2012 Angyal Zoltán, Asztalos Zsófia, Fazekas Judit, Gyeney Laura, Metzinger péter, 

Milassin László, Osztovits András, Szabó Marcel – EU- Jog, Editura HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft, 

Budapesta 2012 Cazuri din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- însușirea informațiilor de bază privind procedurile în fața UE, necesare exercitării oricărei profesii juridice; 

- dezvoltarea abilităților de argumentare: sistematizarea logică a argumentelor și elaborarea unui discurs 

coerent, persuasiv. 

 



 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

Prezența la seminarii (75%)  

 

 

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 cunoaşterea informaţiei 

predate la curs, gradul de 

însuşire a limbajului de 

specialitate, modul de 

argumentare, 

parcurgerea bibliografiei 

recomandate; 

examen oral  80% 

   

10.5 . 

 

Seminar cunoaşterea informaţiei 

predate la curs, gradul de 

însuşire a limbajului de 

specialitate, modul de 

argumentare, prezența 

frecventă (minim 75%), 

parcurgerea bibliografiei 

recomandate; 

evaluare continuă în scris 

și oral  

20% 

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 

Min. nota 5. 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019   Dr. Réka Sommsich   Dr. Réka Kiss 

      

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019       Dr. Emőd Veress 

                        

    

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 

                                                                   


