Anexa 3 IFR 2021-2022
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

SOCIOLOGIE JURIDICĂ
DOP.1.1.07.1

Semestrul

I

Numărul de credite

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

AI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

42

28

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)

Discipline anterioare

3

ST

SF

L

P

14

DC
DO

Condiţionate
Recomandate
Obiectivul general
Acest curs îşi propune analizeze dreptul ca pe un fapt social, evidenţiind
sursele evoluţiei şi influenţei dreptului asupra societăţii.
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
se familiarizeze cu noţiunile fundamentale ale acestei discipline ( grup
social, comunitate, instituţii sociale, regim politic, ordine socială şi
ordine juridică, socializare şi integrare socială, control social, anomie,
etc.);
să enumere diferenţele dintre răspunderea juridică şi răspunderea

Obiectivele disciplinei

socială, ori responsabilitatea socială ;
să înţeleagă tipurile comportamentului deviant şi feluritele teorii prin
care s-a încercat descoperirea cauzelor devianţei;
să

diagnosticheze

anumite

realităţi

ale

societăţii

româneşti

contemporane cu ajutorul unor importante paradigme sociologice şi
evalueze nu doar textul, ci şi eficienţa socială a reglementărilor
juridice
Competenţe profesionale
În urma parcurgerii cursului, studenţii se vor familiariza cu noţiunile
fundamentale ale acestei discipline ( grup social, comunitate, instituţii sociale,
regim politic, ordine socială şi ordine juridică, socializare şi integrare socială,

control social, anomie, răspundere socială şi responsabilitate etc.), vor cerceta
dreptul ca pe un fenomen social, născut de societate şi care influenţează
societatea şi vor evalua nu doar textul, ci şi eficienţa socială a reglementărilor
juridice.
Competenţe transversale
În urma parcurgerii cursului, studenţii vor dobândi deprinderile necesare pentru
dezvoltarea responsabilitiăţii sociale, pentru o mai bună integrare socială prin
învăţarea valorilor grupurilor cărora le aparţin şi pentru combaterea actelor de
devianţă.
I.

Activităţi de autoinstruire prin materiale specifice ID/IFR

1. Definirea sociologiei şi specializarea ei – 2 ore
2. Constituirea sociologiei ca ştiinţă – 2 ore
3. Comunităţi, grupuri , instituţii sociale – 2 ore
4. Sisteme politice, autorităţi şi funcţii publice – 2 ore
5. Ordine socială şi ordine juridică – 2 ore
6. Socializare şi integrare socială – 2 ore
7. Devianţa şi delincvenţă – 2 ore
8. Responsabilitate socială şi răspundere juridică – 2 ore
9. Crima organizată – 2 ore
10. Societatea românească contemporană – 2 ore
Conţinutul activităţilor
(AI, ST, SF, L, P)

11. Fenomene de non drept – 2 ore
12. Tehnici de manipulare şi formarea opiniei publice – 2 ore
13. Sociologia procesului-partea I – 2 ore
14. Sociologia procesului-partea a II-a – 2 ore
II. Seminar faţă în faţă
1. Sinuciderea – formă de autoagresiune – 2 ore
2. Probleme actuale ale cercetării sociologice a homosexualităţii – 2 ore
3. Prejudecăţi şi discriminare – 2 ore
4. Violenţa împotriva copilului – 2 ore
5. Mass-media ca agent al socializării – 2 ore
6. Trăsături ale familiei contemporane – 2 ore
7. Violenţa domestică – 2 ore

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs)
- evaluare finală
Stabilirea notei finale
(procente) în cazul orelor - activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.

EVP
50 %

clasice

- teste pe parcursul semestrului

50 %

- teme de control
Lista materialelor didactice
necesare (suport de curs,
ghid de studiu etc.)

Suport curs, ghid de studiu
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