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Plan de învățământ 2020-2023
Denumire Discipline și Activități
A. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
Sistemul normativ și judiciar al Uniunii Europene / The Legal and Judicial System
of the European Union [în limba engleză]
Dreptul internațional, european și comparat al drepturilor omului / Droit
international, européen et comparé des droits de l'homme [în limba franceză]
Metodologia și deontologia cercetării științifice juridice / Méthodologie et
déontologie de la recherche scientifique juridique [în limba franceză]
Didactica universitară a Dreptului / Didactique universitaire du Droit [în limba
franceză]
Finanțarea cercetării doctorale / Doctoral Research Funding [în limba engleză]
Etica și integritatea academică
Total ore și ECTS (A)
B. Programul de cercetare științifică
Raport de cercetare științifică
Comunicare științifică la manifestare științifică
Articol științific
Total ECTS (B)

Sem. I / Ore curs

Finalizare

ECTS

Observații

24 (2,00/săpt.)

V

7

(1), (2), (3), (4)

24 (2,00/săpt.)

V

7

(1), (2), (3), (5)

24 (2,00/săpt.)

V

6

(1), (2), (5)

24 (2,00/săpt.)

V

5

(1), (2), (5), (6)

6 (0,50/săpt.)
14 (1,17/săpt.)
116 (9,67/săpt.)

V
V
6V

2
3
30

(1), (2), (4)
(1)
-

Sem. I-VI / Activitate de cercetare
1 (minim) în fiecare an universitar (sem. I-VI)
3 / participare+publicare (sem. III-VI)
1 / publicare (sem. III-VI)

Finalizare
V
V
V

ECTS
30/an univ.
15/comunicare
15
150

Observații
(7)
(8), (10)
(9), (10)
-

180

-

Total general ECTS (A + B)

Observații: A. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (se desfășoară în sem. I, timp de 12 săptămâni, iar în situații excepționale, cu aprobarea directorului Școlii
doctorale, în sem. III sau V sau în perioada de prelungire): (1) Activitate didactică desfășurată sub formă de modul. (2) Verificare prin evaluarea continuă a activității desfășurate în timpul
programului, cu mențiunea "admis / respins"; pentru mențiunea "admis", prezența minimă este de 75% din activitățile didactice. (3) Curs transversal la nivelul Universității din București,
pentru studenții-doctoranzi ai tuturor școlilor doctorale. (4) Activitate didactică desfășurată în limba engleză. (5) Activitate didactică desfășurată în limba franceză. (6) Doctoranzii nu au
dreptul de a conduce seminare fără promovarea acestei materii. B. Programul de cercetare științifică (se desfășoară în sem. I-VI, cu o durată de 3 ani): (7) Cel puțin un raport de cercetare
științifică într-un an universitar (numărul este stabilit de conducătorul de doctorat); se susțin în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare; la susținerea fiecărui raport se
întocmește un proces-verbal; verificare prin evaluare cu mențiunea "admis / respins"; pentru raportul/rapoartele dintr-un an universitar evaluat/e (toate) cu mențiunea "admis" se obțin (în
total) 30 de credite. (8) Participare la manifestări științifice organizate de instituțiile organizatoare de doctorat și publicarea rezultatelor cercetărilor în publicațiile organizatorilor conferințelor,
dovedite prin programul conferinței, pe durata programului de cercetare științifică. (9) Publicare articol științific în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI), pe durata programului
de cercetare științifică. (10) Cele 60 de credite corespunzătoare celor 3 comunicări științifice și articolului științific trebuie obținute 30 în sem. III-IV și 30 în sem. V-VI; fiecare
comunicare/articol este evaluat/ă de conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare, cu mențiunea "admis / respins", întocmindu-se un proces verbal; pentru comunicarea/articolul evaluat/ă
cu "admis" se obțin 15 credite.
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