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2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei METODOLOGIA CERCETĂRII JURIDICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. DĂNIȘOR Dan Claudiu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare EX 2.7 Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

3.7 Numărul de credite 7 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul ȘCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂȚII DE DREPT 

1.4 Domeniul de studii  ȘTIINȚE JURIDICE 

1.5 Ciclul de studii DOCTORAT 

1.6 Programul de studii DREPT 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, având caracter 

interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate, a notelor de curs și a documentării 

personale a studentului doctorand. Sarcinile de lucru se rezolvă individual, sub îndrumarea 

şi controlul cadrului didactic. Studenții sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea 

expunerilor şi modul propriu de gândire şi definire a conceptelor. 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Asigurarea bazei metodologice pentru realizarea cercetării doctorale originale 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Ore alocate temei 

1. Documentarea Curs interactiv, în 

baza bibliografiei 

indicate anterior 

4 

2. Structurarea cercetării și planul de lucru  Curs interactiv, în 

baza bibliografiei 

indicate anterior 

4 

3. Conceptualizarea juridică Curs interactiv, în 

baza bibliografiei 

indicate anterior 

4 

4. Utilizarea metodelor de interpretare a surselor juridice Curs interactiv, în 

baza bibliografiei 

indicate anterior 

4 

5. Etapele raționamentului critic Curs interactiv, în 

baza bibliografiei 

indicate anterior 

4 

6. Cum devenim originali? Curs interactiv, în 

baza bibliografiei 

indicate anterior 

4 

7. Tehnici de redactare a lucrării de doctorat Curs interactiv, în 

baza bibliografiei 

indicate anterior 

4 

Bibliografie obligatorie:  

1. D. Dănișor, Ghid practic pentru elaborarea tezei de doctorat. Metodologie juridică, Universul Juridic, 

București, 2018 

2. F.-J. Pansier, Méthodologie du droit, Litec, Paris, 2002 

3. J-L Bergel, Méthodologie juridique, PUF, Paris, 2001 

4. P. Delnoy, Eléments de méthodologie juridique: 1. Méthodologie de l’interprétation, Larcier, Bruxelles, 2008 

5. Dan Claudiu Dănişor, Juridicizarea conceptelor, Revista Dreptul nr. 3/2011, pp. 52 – 69. 

6. D.C. Dănişor, Utilizarea problematică a metodelor de interpretare în jurisprudența Curţii Constituţionale, în 

Pandectele Române nr. 1/2011. 

 

 

8. 2. Seminar Metode de lucru Ore alocate temei 

1. Realizarea documentării pentru una dintre subtemele cercetării 

doctorale 

Prezentarea 

rezultatelor 

documentării în 

cadrul seminarului 

4 

2. Realizarea unei prezentări care să arate care este ideea centrală 

a viitoarei teze și care sunt principiile structurării lucrării de 

doctorat 

Prezentare și discuții 

în cadrul seminarului 4 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Dezvoltarea capacității de a realiza o cercetare științifică originală 

7.2 Obiectivele specifice  Perfecționarea metodelor de documentare 

Perfecționarea metodelor de conceptualizare juridică 

Perfecționarea utilizării metodelor de interpretare a surselor juridice 

Dezvoltarea capacității de a analiză critică 

Perfecționarea capacității de redactare a unei opere științifice 



3. Redefinirea unuia dintre conceptele centrale ale ariei de 

cercetare doctorală 

Prezentare și discuții 

în cadrul seminarului 
4 

4. Prezentarea modului de alegere și prioritizare a metodelor de 

cercetare care vor fi utilizate în cercetare 

Prezentare și discuții 

în cadrul seminarului 
4 

5. Prezentarea limitelor cercetării juridice în una dintre subtemele 

cercetării doctorale 

Prezentare și discuții 

în cadrul seminarului 
4 

6. Prezentarea unei idei originale prin raportare la starea doctrinei 

juridice analizată în seminarul anterior 

Prezentare și discuții 

în cadrul seminarului 

4  

7. Prezentarea planului de cercetare Prezentare și discuții 

în cadrul seminarului 

4 

 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs 
Capacitatea de a realiza un plan de 

cercetare coerent 

 

 

 

Examen oral pe zoom 

 

Examen – 70% 

Activitate – 30 % 

10.5 Seminar 

Capacitate de analiză și sinteză 

Capacitate de argumentare 

Participare activă la seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 

-  

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs 

 

1. 10. 2022 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIȘOR 

 

  

Data avizării în CSD 

 

....................... 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 


