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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 

1.2 Facultatea /  DREPT 

1.3 Departamentul DREPT PUBLIC ȘI PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii DREPT 

1.5 Ciclul de studii1 Licență  

1.6 Programul de studii  DREPT 

1.7 Forma de învăţământ Învăţământ la Distanţă 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei LOGICA JURIDICĂ  DD1212 

2.2 Titularul activităților de curs Conf. Univ. Dr. Mirela Arsith 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf. Univ. Dr. Mirela Arsith 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei2 Opț. 

 

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

3.1 Total ore din planul 

de învățământ  

42 din care: 3.2 

S.I.  

28 3.3 AT 

 

4 3.4 TC 

 

10 3.5  AA  

3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar              ore 

Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri 10 

Examinări 3 

Alte activități  

3.7 Total ore de studiu individual suplimentar 33  

3.8 Total ore pe semestru 75  

3.9 Numărul de credite 3  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a SI • Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a AT • Sală  dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de 

predare multimedia 

5.3 de desfășurare a TC • Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a AA • Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet 

 

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

disciplina.) 

 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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C1.1. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în domeniul 

juridic 

C6.1 Identificarea corectă a reglementărilor  în vigoare şi  utilizarea raţionamentelor juridice, 

cu valorificarea acestora în comunicarea profesională prin următorii descriptori: 

-identificarea celor mai persuasive raţionamente juridice; 

-explicarea şi interpretarea strategiilor de formare a raţionamentelor juridice; 

-utilizarea corectă a raţionamentelor juridice într-un context concret; 

-realizarea distincţiei dintre raţionamentele logic-corecte şi sofisme; 

-elaborarea unor raţionamente corecte logic şi, totodată, persuasive în contexte şi speţe diferite. 

Cunoștințe: 

-despre formele și legile gândirii; 

-despre specificul raționamentelor juridice; 

Abilități: 

De elaborare a unor raționamente și argumente valide; 

De identificare a sofismelor; 

De raționament logic. 

Atitudini: 

-de respect față de adevăr; 

De prețuire a clarității și coerenței; 

De clarificare a confuziilor. 
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Nu este cazul 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Disciplina Logică juridică  are ca obiectiv general formarea unei 

atitudini raţionale cu privire la elaborarea şi utilizarea discursului 

juridic, înţelegerea principiilor generale care fundamentează 

raţionamentul juridic şi aplicaţiile acestuia.   
 

7.2 Obiectivele specifice 
• cunoaşterea noţiunilor specifice logicii juridice; 

• explicarea şi interpretarea unor concepte, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale acestei discipline; 

• cunoaşterea principiilor pe baza cărora funcţionează logic 

raţionamentele juridice; 

• înţelegerea strategiilor de elaborare a raţionamentelor juridice; 

• capacitatea de a argumenta cu privire la normele de drept în 

raport cu situaţiile concrete; 

• utilizarea adecvată a raţionamentelor juridice; 

• participarea la luarea unor decizii cu referire la situaţii reale sau 

imaginare, prin raţionamente coerente şi eficace;  

participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme de drept 

prin agumentare pertinentă. 
 

 

8. Conținuturi 

8.1 SI Nr.ore Metode de 

predare 

Observații 

I. Obiectul şi problematica logicii generale şi a logicii juridice 

I.1. Logica generală 

I.1.1.Scurt istoric şi relaţiile logicii cu alte discipline umaniste 

I.1.2. Obiectul logicii 

I.1.3.Principiile logice 

I.1.4.Formele logice fundamentale (noţiunea, propoziţia logică, 

inferenţa) 
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I.2. Logica juridică 

I.2.1.Sistemul logic al dreptului 

I.2.2.Discursul juridic şi logica juridică 

I.2.3. Metodologia logicii juridice 

 

 

 

 

 

28 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatere, 

problematizare, 

exemplificare 

II. Logica propoziţiilor 

II.1.Propoziţii categorice 

II.2.Propoziţii compuse  

 

III. Logica argumentării 

III.1.Fundamentarea logică a aserţiunilor 

III.2.Silogismul 

III.3. Argumente ca inferenţe cu propoziţii compuse 

III.4.Argumentare prin inducţie 

III.5.Ipoteza 

IV. Teoria şi practica argumentării juridice 

IV.1.Fundamentarea logică a activităţii juridice 

IV.2.Fundamentele logice ale interpretării normelor juridice 

IV.3.Tehnici ale argumentării juridice 

IV.4. Surse ale erorilor în argumentare 

IV.5. Paralogisme şi sofisme în argumentare 

  

8.2 AT Nr.ore 

AT1 Logica și formele ei 2 ore 

2 ore AT2 Argumentarea juridică 

 

8.3 TC Nr.ore 

TC1 Construiți un argument juridic cu privire la drepturile omului. 500 

de cuvinte minim. 

10 ore 

  

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 

Arsith, M.,  (2014), Logica juridică (Note de curs), pe Platforma UDG 

Bieltz, P., Gheorghiu, D. (1998), Logică juridică, Ed. Pro Transilvania, Bucureşti. 

Bieltz, P. (1998), Logică juridică, Bucureşti: Ed. Pro Transilvania. 

Botezatu, P. (1997), Introducere în logică, vol I, II,  Iaşi: Editura Graphix.  

Carnegie, D. (2007) Cum să vorbim în public – Bucureşti: Editura Curtea-Veche. 

Sălăvăstru, C. (2003),Teoria şi practica argumentării, Iaşi: Polirom.    

 

Bibliografie de elaborare a suportului de studiu  

 
Arsith, M. (2005), Semiotica discursului politic, Iaşi: Editura Ştefan Lupaşcu. 

Bieltz, P., Gheorghiu, D. (1998), Logică juridică, Ed. Pro Transilvania, Bucureşti. 

Bieltz, P. (1998), Logică juridică, Bucureşti: Ed. Pro Transilvania. 

Burciu, O.&Dragu, M. (2017), Logică juridică, București:Editura Mustang. 

Botezatu, P. (1997), Introducere în logică, vol I, II,  Iaşi: Editura Graphix.  

Carnegie, D. (2007) Cum să vorbim în public – Bucureşti: Editura Curtea-Veche. 

Cazacu, A. M. (2008), Argumentarea : Teorie şi aplicaţii – Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. 

Cazacu, A. M. (2007), Introducere în logica formală, Bucureşti : Editura Fundaţiei România de Mâine. 

Gorea, B. (2009), Logica juridică, Târgu Mureş: Editura Zethus. 

Mureşan, A.-V.(2000), Introducere în logica şi argumentarea juridică , Ed. Şcoala Vremii, Arad. 

Rovenţa-Frumuşani, D. (2000), Argumentarea, modele şi strategii, Bucureşti: Editura  „ALL“,   

Sălăvăstru, C. (2003),Teoria şi practica argumentării, Iaşi: Polirom.    

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Evaluare finală Se evaluează răspunsurile Examen scris 60% 

10.5 TC Se evaluează răspunsurile Evaluare continua/Teme de 

control 

40% 

10.6 AA Se evaluaează conţinutul Susținere proiect/lucrări practice  
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proiectului şi răspunsurile la 

întrebări 

    

10.7 Standard minim de performanță 

• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise; 

 

 

Data completării 

20.09. 2018 

 Semnătura coordonatorului de disciplină 

  

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 


