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Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
din cadrul Programului de studii doctorale
Durata: 3 luni / 12 săptămâni
Se aplică începând cu anul universitar 2016-2017

DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

Disciplina de învățământ

Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene / The Legal and Judicial System
of the European Union [în limba engleză]
Dreptul internaţional al drepturilor omului, umanitar, al refugiaţilor şi criminal /
Droit international des droits de l'homme, humanitaire, des réfugiés et criminel [în
limba franceză]
Drept comparat / Droit comparé [în limba franceză]
Metodologia și deontologia cercetării ştiinţifice juridice / Méthodologie et
déontologie de la recherche scientifique juridique [în limba franceză]
Didactica universitară a Dreptului / Didactique universitaire du Droit [în limba
franceză]
Conferințe profesori invitați [în limba franceză sau engleză]
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Observaţii:
(1) Activitatea didactică la cursuri se desfăşoară sub formă de modul.
(2) Verificare prin evaluarea continuă a activităţii desfăşurate în timpul programului, cu mențiunea "admis / respins". Pentru mențiunea "admis", prezenţa minimă este de
75% din activitățile didactice.
(3) Curs desfăşurat în limba engleză.
(4) Curs desfăşurat în limba franceză.
(5) Alte activități (12 ore) reprezintă practica pedagogică a studenților-doctoranzi, sub formă de asistență la seminar la nivel de licență.

Directorul Centrului de Studii
Universitare Doctorale Avansate de Drept
Prof.univ.dr. Simina Elena Tănăsescu

Directorul
Şcolii Doctorale de Drept,
Prof.univ.dr. Dana Tofan

Decanul
Facultăţii de Drept,
Conf.univ.dr. Flavius-Antoniu Baias

Directorul Consiliului pentru
Studii Universitare de Doctorat,
Prof.univ.dr. Bogdan Murgescu

