
FIŞA DISCIPLINEI 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/DSSP 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 de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Practică II 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

  X 

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului  

2.4. Titularul(ii) activităților 

de  

                              

seminar  

laborator dr. Eugen Gheorghe Crișan 

proiect  

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul 8 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJP0014 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  Din care: 3.2 curs  3.3 seminar    

    /laborator/ 

     proiect 

6 ore x 5 

zile x 2 

săpt. 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

60 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar 

 / laborator 

 / proiect 

60 

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

3.8. Total ore pe semestru 60 

3.9. Total ore studiu individual  

3.10. Distribuția fondului de timp:  

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

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

teren 

 

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

d) Tutoriat  

e) Examinări   

f) Alte activități:   

 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/12.09.2019 

                               



4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Discipline recomandate - Drept civil, Drept penal, Drept comercial, 

Drept administrativ, Drept fiscal, Dreptul familiei, Dreptul muncii, 

Drept procesual civil, Drept procesual penal, Drept execuţional 

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - 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. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Practica se va desfăşura în cadrul unei organizaţii - partener de  

practică (instituţie gazdă), pe baza unei Convenţii de practică. 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu mediul profesional, cu 

realităţile specifice existente în cadrul profesiilor juridice şi crearea 

contextului instituţional în care studenţii să poată aplica cunoştinţele teoretice 

acumulate pe parcursul studiilor universitare în activitatea practică. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

- cunoaşterea cadrului juridic ce reglementează activitatea 

instituţiei/organizaţiei sau structurii gazdă;  

- însuşirea procedurilor, metodelor şi tehnicilor de lucru din 

instituţia/organizaţia gazdă;  

- implicarea concretă, pe cât este posibil, şi cu aprobarea expresă a 

conducătorului organizaţiei-partener de practică în sprijinirea soluţionării 

problematicii curente a acesteia;  

- deprinderea studierii dosarelor, a pregătirii şi identificării doctrinei şi 

jurisprudenţei relevante pentru cazurile concrete oferite de tutori;  

- asimilarea şi formarea deprinderilor şi obişnuinţei de a folosi conceptele, 

termenii, procedurile, metodele şi tehnicile însuşite în mod teoretic în orele 

de pregătire universitară la soluţionarea unor cazuri de speţă;  

- formarea deprinderilor de lucru cu persoane care se adresează sau care fac 

obiectul activităţii organizaţiei-partener de practică;  



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observaţii 

   

8.2 Seminar / Laborator / Practică  

Practica se va desfăşura la judecătorii, tribunale, 

parchete, birouri de avocaţi, birouri notariale, firme 

de consultanţă juridică, agenţii, firme, primării, 

direcţii juridice şi ministere etc. 

Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observaţii 

1. Înregistrarea şi urmărirea soluţionării unei 

cereri, plângeri, petiţii etc.; 

2. Studiul dosarelor (deprinderea studierii 

dosarelor, a pregătirii şi identificării 

doctrinei şi jurisprudenţei relevante pentru 

cazurile concrete oferite de tutori; realizarea 

unor conspecte şi formularea de puncte de 

vedere cu privire la starea de drept şi 

aspectele relevante legate de starea de fapt 

în dosarele studiate); 

3. Participarea la elaborarea unor contracte, 

cereri, notificări, adrese, acte procesuale etc. 

în raport de specificul activităţii partenerului 

de practică; 

4. Asistarea la desfăşurarea unei proceduri 

(judiciare sau extrajudiciare) şi la alte 

activităţi specifice, în funcţie de activitatea 

concretă a partenerului de practică pe 

perioada stagiului de practică. 

Exerciţiul/Studiul de caz/ 

Problematizarea/Proiectul 

6 ore x 5 zile x 2 săpt. = 

60 ore 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina asigură dezvoltarea competenţelor cognitive şi abilităţilor practice ale viitorilor jurişti, oferindu-le 

acestora cadrul necesar pentru a cunoaşte realităţile concrete ale profesiilor juridice şi a se deprinde cu 

mediul specific de lucru, contribuind astfel la creşterea şanselor reale de ocupare pe piaţa muncii. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Promovarea a 3 examene parțiale, 70% prezență la cursuri și seminarii. 

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    

   

10.5  

 

Seminar - Elaborarea raportului de 

practică; 

- Evaluarea la colocviu a 

deprinderilor, precum şi a 

cunoştinţelor dobândite. 

      -    Lucrare scrisă; 

 

- Răspunsuri la 

întrebări. 

 

- 50%; 

 

- 50%. 

 

 

- însuşirea elementelor de deontologie profesională în domeniu;  

- dobândirea abilitaţii de elaborare a unor contracte, cereri, notificări, adrese, 

poziţii procesuale, etc. în raport de specificul activităţii partenerului de 

practică. 



10.6 Standard minim de performanţă:  

- Parcurgerea stagiului de practică în organizaţia gazdă;  

- Elaborarea raportului de practică;  

- Obţinerea cel puţin a notei 5 la colocviu. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019             Dr. Eugen Gheorgeh Crișan             Dr. Eugen Gheorgeh Crișan 

 

               

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019       Dr. Emőd Veress 

                       

    

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 

                                                                   

 


