Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Drept
Şcoala doctorală de Drept

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate – an universitar 2014/2015

ORAR
Nr.
crt.

ACTIVITATEA

1

Sistemul normativ şi judiciar al Uniunii Europene/The legal and
Judiciual System of the European Union (în limba engleză)1)

2

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)2)

3

4

5

Drept comparat/Droit comparé (în limba franceză)2)
Metodologia şi deontologia cercetării ştiinţifice
juridice/Méthodologie et déontologie de la recherché scientifique
juridique (în limba franceză) 1)
Didactica universitară a Dreptului/Didactique universitaire du Droit (în
limba franceză sau engleză)2)

6

Conferințe profesori invitați (în limba franceză sau engleză)

Data

Ora

joi, 2 oct.
Vineri, 3 oct.
Sâmbătă, 4 oct.
Duminică, 5 oct.
vineri, 10 oct.
sâmbătă, 11 oct.
duminică, 12 oct.

17-21
17-21
10-18
10-18
12-20
8-16
8-16

vineri, 17 oct.
sâmbătă, 18 oct.
duminică, 19 oct.
Miercuri, 1 oct.
Marți, 21 oct.
Miercuri, 22 oct.
Vineri, 24 oct.
Sâmbătă, 25 oct.

12-20
8-16
8-16
15-19
16-20
15-19
16-20
12-20

joi, 9 oct.

14-20

Sala

Sala ”P. Antonescu”

Sala de Consiliu a Facultății
de Drept

Sala ”P. Antonescu”
Sala ”Constantin Stoicescu”
Sala ”Constantin Stoicescu”
Sala ”Constantin Stoicescu”
Sala ”P. Antonescu”
Sala de Consiliu a Facultății
de Drept

Organizate pe parcursul Se vor A se urmări pe site-ul
lunilor octombrieanunta facultății, secțiunea
decembrie 2014
pe
Evenimente
email

OBSERVAȚII privind desfășurarea cursurilor : 1. Didactica universitară a Dreptului - fiecare student-doctorand va pregăti un seminar la materia în
care își scrie teza, la nivel de licență, timp de 10 minute (conducere seminar) ;
2. Dreptul internaţional al drepturilor omului, umanitar, al refugiaţilor şi criminal și Drept comparat studenții-doctoranzi vor face documentare pe temele :
- pedeapsa cu moartea ,
- căsătoria între persoanele de același sex ; statutul juridic al transsexualilor,
- torturarea suspecților de terorism,
- supravegherea electronică a persoanelor
din perspectivele dreptului internațional și european al drepturilor omului, dreptului comparat și dreptului român. Pe baza informațiilor deținute, vor fi
organizate dezbateri, procese simulate, alte activități.

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
1)-

NOTĂ: Studenţilor-doctoranzi, absolvenţi ai programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, li se va elibera un atestat privind absolvirea
acestui program.

