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1) Titular curs: prof. univ. dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU/email: simina-elena.tanasescu@drept.unibuc.ro; 2) Titular curs: prof. univ. dr. Corneliu-Liviu 

POPESCU /email: liviucp@yahoo.fr 

OBSERVAȚII privind desfășurarea cursurilor: 

1.  Dreptul internațional, european și comparat al drepturilor omului- fiecare student-doctorand va fi implicat într-una dintre următoarele activități: 

dezbatere la o emisiune de televiziune privind pedeapsa cu moartea; proces simulat privind torturarea unei persoane suspectate de terorism; dezbatere 

parlamentară privind căsătoria sau parteneriatul civil pentru persoane de același sex; transparență decizională privind supravegherea electronică a populației. 

2.  Didactica universitară a Dreptului - fiecare student-doctorand va conduce un seminar la materia în care este înscris la doctorat, la nivel de licență, timp 

de 10 minute. 

3. Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene, Metodologia şi deontologia cercetării ştiinţifice juridice, Finanțarea cercetării doctorale (accesează 

link-urile). 

4. – Într-una dintre zilele din săptămâna 24 - 28 octombrie va avea loc prezentarea bazelor de date electronice la sala de lectură a Bibliotecii 

Facultății de Drept (prezență obligatorie). 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA Data Ora Sala 

1 
Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene / The Legal and 

Judicial System of the European Union (în limba engleză)1) 

Sâmbătă, 01 oct. 

Duminică, 02 oct. 

Sâmbătă, 22 oct 

09-17 

09-17 

09-17 
Sala de Consiliu 

2 

Dreptul internațional, european și comparat al drepturilor omului / 

Droit international, européen et comparé des droits de l'homme (în 

limba franceză)2) 

 

Vineri, 14 oct. 

Sâmbătă, 15 oct. 

Duminică, 16 oct. 

 

12-20 

09-17 

09-17 

Sala de Consiliu 

3 

Metodologia şi deontologia cercetării ştiinţifice juridice / 

Méthodologie et déontologie de la recherche scientifique juridique (în 

limba franceză) 1) 

24-28 oct 

Vineri, 28 oct. 

Sâmbătă,  29 oct. 

Duminică, 30 oct. 

2 ore 

14-20 

09-17 

09-17 

Sala de lectură a Biliotecii Facultății 

de Drept. 

Sala de Consiliu 

4 
Finanțarea cercetării doctorale/Doctoral research Funding (în limba 

engleză)1) 

Duminică, 23 oct. 

 
09-15 Sala de Consiliu 

5 
Didactica universitară a Dreptului / Didactique universitaire du Droit 

(în limba franceză )2) 

Vineri, 07 oct. 

Sâmbătă, 08 oct. 

Duminică, 09 oct. 

12-20 

09-17 

09-17 

Sala de Consiliu 

6 
Etica și integritatea academică (curs organizat de Universitatea din 

București) 
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