
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Sociologie juridică, 2020/2021 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Univeristatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 

1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 

1.7. Forma de învăţământ  IF 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Sociologie juridică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Iulia BOGHIRNEA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect.univ.dr. Iulia BOGHIRNEA 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S  1 

3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S  14 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 

Tutorat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ..... - 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe Competente acumulate la disciplina Teoria generala a dreptului 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - Sala dotată cu tablă 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

- Dotarea corespunzãtoare a sãlii de seminar 
- Participarea studenþilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susþinerea testelor de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casã 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C 1. Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din domeniul juridic 

C1.1. Utilizarea limbajului juridic de specialitate si a unor instrumente de logica juridica, în elaborarea unor 
argumentari specifice domeniului, în scris si oral  
C1.2. Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris şi oral, şi a instrumentelor de logica juridica pentru explicarea 
si interpretarea conceptelor si teoriilor specifice domeniului dreptului 
C1.3. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în domeniul juridic 
C.1.4. Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale 
C1.5. Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor si metodelor consacrate în 
domeniul juridic 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul de Sociologia juridică explică rolul dreptului în societate, precum şi corelaţia dintre 
acestea două. Acestă disciplină studiază normele juridice începând de la momentul 
creării lor, momentul aplicarii lor și, nu în ultimul rând, impactul social al acestora. De 
asemenea, se studiază factorii care determină comportamentul deviant nelegal și 
efectele sale asupra societății. 

7.2 Obiectivele specifice 

Obiective cognitive 

Cunoasterea si insusirea conceptelor de baza ale sociologiei, a metodelor si procedeelor 
specifice acesteia 
Cunoasterea detaliata a imprejurarilor si faptelor juridice in legatura cu care cercetarea 
sociologica isi poate adduce contributia 
Obiective procedurale 

Aplicarea si utilizarea metodelor de cercetare sociologica 
Obiective atitudinale 

Studentul va proceda la respectarea şi promovarea principiilor generale ale dreptului 
(dreptate, echitate, egalitate, libertate, responsabilitate) și a valorilor statului democratic 
în relaţiile sociale. 
 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Drept si societate 4 

Prelegere 
 

Suport scris 
 
 

Constituţia 
Romaniei, revizuită 

şi republicată 
 

2 Sociologia juridică- ştiinţă de graniţă între drept şi sociologie 4 

3 Obiectul şi definiţia sociologiei juridice 4 

4 Metodologia sociologiei juridice 4 

5 Statutul şi rolul individului în societate 6 

6 
Violenţa. Dimensiuni. Etiologie. Tipologie. Forme complexe de 
violenţă 

6 

Bibliografie 

- I. Boghirnea, Teoria generală a dreptului, Ed. Sitech, Craiova, 2010 

- N. Popa, I. Mihăilescu, M. Eremia, Sociologie juridică, Ed. Universităţii Bucureşti, 2000 
- Iulia Boghirnea, Sociologie juridică, Pitesti,  2018, curs disponibil pe platforma e-learning UPIT 

Bibliografie facultativă 

- Mircea Manolescu, Teoria şi practica dreptului: Metodologie şi sociologie juridică, Ed. Fundaţia Regele Mihai I, 
Bucureşti, 1946 

- J. Carbonnier, Sociologie juridique, Ed. LGDJ, Paris, 1995 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Drept si societate 2 
Dezbatere/ 

Aplicaţii 
practice prin 
tehnica de 

investigare a 
chestionarului 

cu întrebări 
închise 

Suport scris 
 

Constituţia 
Romaniei, revizuită 

şi republicată 
 
 
 
 

2 Sociologia juridică- ştiinţă de graniţă între drept şi sociologie 2 

3 Obiectul şi definiţia sociologiei juridice 2 

4 Metodologia sociologiei juridice.  4 

5 Statutul şi rolul individului în societate 2 

6 

Violenţa. Dimensiuni. Etiologie. Tipologie. Forme complexe de 
violenţă 

2 

Bibliografie 

- I. Boghirnea, Teoria generală a dreptului, Ed. Sitech, Craiova, 2010 

- N. Popa, I. Mihăilescu, M. Eremia, Sociologie juridică, Ed. Universităţii Bucureşti, 2000 
Bibliografie facultativă 

- Mircea Manolescu, Teoria şi practica dreptului: Metodologie şi sociologie juridică, Ed. Fundaţia Regele Mihai I, 
Bucureşti, 1946 

- J. Carbonnier, Sociologie juridique, Ed. LGDJ, Paris, 1995 
 

 
 
 

8.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 



 

Această disciplină oferă cunoştinţele necesare viitorilor jurişti capabili să înţeleagă legătura directă a  factorilor sociali cu 
dreptul, prin explicarea şi interpretarea juridico-sociologică. 

 
9.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

Cunoaşterea terminologiei specifice 
disciplinei  
Coerenţa logică şi utilizarea adecvată a 
noţiunilor însuşite 
Capacitatea de analiză şi sinteză  

Examen scris 
 

 
30% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

Calitatea lucrărilor efectuate 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
assimilate 
Conştiinciozitate, interesul pentru studiul 
individual 
Frecvenţa şi pertinenţa intervenţiilor 
orale 

Lucrări practice (chestionare) 
Activitate seminar 

 
30% 
40% 

 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

- Cunoaşterea noţiunilor si conceptelor de bază, utilizând corect limbajul juridic; 
- Promovarea evaluării finale cu nota cinci. 

 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar  
25 septembrie 2020  Lect.univ.dr. Iulia Boghirnea  Lect.univ.dr. Iulia Boghirnea 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,                Director de departamentI FR 
30 septembrie 2020     (prestator)   (beneficiar), 
     Lect.univ.dr. Daniela Iancu  Lect. univ. dr. Daniela Iancu 

 


