FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea /
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Coordonator de disciplină
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” Galați
De Drept
De Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licențiat drept
Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
2019-2020

DREPT ROMAN
Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ
Asist. univ. dr. Ștefănuț Radu
II 2.6 Tipul de evaluare
E2 2.7 Regimul disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Total ore din planul
56 din care: 3.2 S.I. 28 3.3 Seminar
28
3.4 Laborator
de învățământ
3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar
Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminar,activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual suplimentar
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

-

3.5 P

Obl.

ore
30
20
30
6
4
60
150
6

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

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

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a SI
5.2 de desfășurare a seminarului /
laboratorului

•
•

Conexiune internet
sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Competențe profesionale

C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic:

1
2

CUNOȘTINȚE
- Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul dreptului roman
- Utilizarea conceptelor și teoriilor din dreptul roman, pentru explicarea şi interpretarea textelor de
lege (normelor juridice) naţionale, europene şi internaţionale
ABILITĂȚI
- Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor din dreptul romanl într-un context determinat
- Analiza datelor preliminare, interpretarea acestora, realizarea de clasificări şi a unor delimitări
conceptuale
- Elaborarea unor proiecte profesionale cu utilizarea teoriilor, principiilor şi metodelor specifice
dreptului roman

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
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Competen
țe
transversa
le

CT 1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului dreptului roman
CT 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la instituţiile
7.1 Obiectivul general al disciplinei
juridice de drept roman. Dreptul roman se intercondiţionează cu alte ramuri
de drept, cum ar fi dreptul civil, dreptul familiei şi dreptul internaţional
privat. Obiectivele propuse la această disciplină reuşesc să-i confere
studentului o pregătire teoretică în vederea înţelegerii fenomenului juridic.
Cunoaşterea principiilor dreptului roman care, aplicat vreme de peste un
7.2 Obiectivele specifice
mileniu statului roman, a influenţat până în zilele noastre dezvoltarea
universală a dreptului; asigurarea însuşirii de către studenţi a cunoştinţelor
privind instituţiile şi legile romane; înţelegerea prezenţei conceptelor şi
instituţiilor juridice romane în dreptul actual al României; învăţarea folosirii
corecte a judecăţilor logice şi realizării unei temeinice interpretări a
normelor de drept în vederea soluţionării unei speţe.
8. Conținuturi
8.1 SI
1. Introducere în studiul Dreptului Roman
2. Izvoarele dreptului roman
3. Persoanele
4. Libertatea
5. Cetăţenia
6. Familia
7. Formele căsătoriei
8. Noţiunea şi clasificarea lucrurilor
9. Posesia
10. Teoria generală a proprietăţii
11. Obligaţiile. Contractele
12. Contractele consensuale şi nenumite
13. Succesiunea legală şi succesiunea testamentară
14. Legatele şi fideicomisele

Nr.ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare

Observații

8.2 Seminar /Laborator
Nr.ore
1. Introducere în studiul Dreptului Roman
4
explicaţia, conversaţia
2. Persoanele
4
euristică, dezbaterea,
3. Familia
4
brainstorming-ul,
4. Lucrurile şi posesia lor
4
problematizarea, studiul
5. Proprietatea
4
de caz, analiza, sinteza,
6. Obligaţiile civile. Contractele
4
prezentări video, sistem
7. Succesiunile
4
e-learning
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai
- Puşcă, Andy (2010). Drept roman, Galaţi, Editura Pro Universitaria Danubius
- Vladimir Hanga, Mircea Bob (2012). Instituţiile lui Iustinian, Ed.Universul Juridic
- Valerius M. Ciucă (2014). Drept roman. Lecţiuni. Vol. I, Iași: Editura Universității Al. I. Cuza
- Mihnea-Dan Radu, (2018). Drept roman , Editia a II-a revazuta si adaugita, București: ProUniversitaria
Bibliografie de elaborare a suportului de studiu
Molcuţ, Emil (2011). Drept privat roman. Bucureşti: Universul Juridic
Dan Oancea (2012). Introducere în Dreptul Roman, Ed. C.H.Beck
Val Vasile Pop (2012). Drept privat roman, Ed. C.H.Beck
Vladimir Hanga, Mircea Bob (2012). Instituţiile lui Iustinian, Ed.Universul Juridic
Jakotă, Mihail (1992). Drept roman – Vol. I şi II, Ed. Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi,
Mihnea-Dan Radu, (2018). Drept roman , Editia a II-a revazuta si adaugita, București: ProUniversitaria
Cocoş, Ştefan - Drept roman – Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
Zamfirescu, Z., Drept roman. Tg. Jiu: Academia, 2008.
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Se evaluează răspunsurile
Frecvenţă la minimum jumătate
din orele de curs şi seminar
Rezolvarea Temei nr. 1
Rezolvarea Temei nr. 2
Verificarea
10.6. Proiecte
Susținere proiect/lucrări practice
10.7 Standard minim de performanță
• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise;
• activitate la seminar de 50 %.
10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar / laborator

Data completării
01.09.2019

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Evaluare continua

10.3 Pondere
din nota finală
50
10
10
10
20

Evaluare continua

Semnătura coordonatorului de disciplină
Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ

Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Alina Nuță

3/2

Cod: FR-02-Ed3-R0-F2

