FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu

I/II

2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Drept
Drept
Drept
II - Master
Carieră judiciară / Criminalistică / Dreptul afacerilor /
Jurisdicţii speciale / Ştiinţe penale / Drept european / Drept
european – extensiunea Bălţi

Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
Coordonatorul lucrării conform Hotărârii CFD
Nu este cazul
2.7 Regimul
2 2.6 Tip de evaluare
EVP
discipinei*

DO

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3 seminar/laborator
0
0
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5
curs
3.6 seminar/laborator
36
0
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................

3
36
ore
25
25
0
14
0
0

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

64
100
4

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Studentul alege tema de disertaţie în anul I (masterele de 1 an)
sau II (masterele de 2 ani), sem. I
Nu este cazul

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Nu este cazul

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C.1. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi
metodologiilor din domeniul redactării unei lucrări de disertaţie
C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice pentru a asigura: Încadrarea obiectului lucrării în
contextul normativ, Logica succesiunii tematice,Tehnoredactarea lucrării, Claritatea şi concizia stilului
şi a limbajului, Trimiterile la surse bibliografice
C.3. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice pentru a asigura: Sistematizarea informaţiilor din
literatura de specialitate: Sistematizarea informaţiilor din documentarea practică / jurisprudență;
C.4. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice pentru a asigura: Analiza şi interpretarea
informaţiilor, Relevanţa studiului de caz sau/şi analizei comparative, Contribuția personală a autorului
CT.1. Dezvoltarea competențelor de analiză și sistematizare de legislație;
CT.2. Dezvoltarea competențelor de analiză și sistematizare de doctrină;
CT.3. Dezvoltarea competențelor de analiză și sistematizare de jurisprudență;
CT.4. Dezvoltarea competențelor de analiză și sistematizare de tehnoredactare.

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Dezvoltarea abilităților de cercetare și sistematizare specifice elaborării unei lucrări de disertaţie.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 realizeze un plan al unei lucrări de întindere medie;
 realizeze o cercetare de legislație, doctrină și jurisprudență de întindere medie;
 redacteze o lucrare de disertaţie conform normelor academice specifice.

8. Conţinut
8.1
1.
8.2

1.

Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

Nu este cazul
Seminar / Laborator
Stabilirea temei de cercetare si a
obiectivelor urmărite.
Discuţii privind aspectele teoretice
şi metodologice specifice
temei de cercetare.
Stabilirea calendarului de realizare
a lucrării
Realizarea cercetării teoretice și
empirice
Discuţii cu privire la modul de
elaborare a concluziilor rezultate
din cercetarea efectuată.

Metode de predare

Discuții pentru domeniul ales,
metode de cercetare din surse
secundare și surse primare,
cantitative și calitative

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2 săptămâni / 36 ore

Bibliografie
Referinţele bibliografice recomandate de cadrul didactic îndrumător al lucrării, identificate de student și
confirmate de cadrul didactic în concordanţă cu tema aleasă.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă practicile academice specifice elaborării lucrărilor de
finalizare a ciclului de studii de master și dezvoltă aptitudini de lucru specifice domeniului științe
juridice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Nu este cazul
Conform Referatului de
10.5 Seminar/ Laborator
evaluare
10.6 Standard minim de performanţă

Data completării
22.09.2021

Titular de curs

Nu este cazul

10.3 Pondere în
nota finală (%)
Nu este cazul

Evaluare pe parcurs

100%

10.2 Metode de evaluare

Titular de seminar
Coordonatorul lucrării

Data avizării în departament
24.09.2021

Decan
Conf. dr. Maria Ioana Costea

