FIȘA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Anul calendaristic

Metodologia actului juridic și judiciar
2020

Anul de
formare

Forma de evaluare finală (N / C)
(N – notă C – calificativ)

I

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- facultativă}
Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare

N

OB
12
Florina Popa

Formator(i)

ATELIER 1 - 3 ORE
Metodologia actului juridic. Cum elaborăm un contract? Elementele contractului. Condițiile
esențiale pentru validitatea contractului
ATELIER 2 - 3 ORE
Metodologia actului juridic. Cum elaborăm un contract? Clauzele contractuale. Clasificare. Clauze
externe. Clauze standard. Clauze neuzuale. Clauze reputate nescrise.
ATELIER 3 – 3 ORE
Metodologia actului judiciar. Cum exercităm dreptul material la acțiune? Acțiunea civilă.
Elementele acțiunii civile. Relevanța corectei calificări juridice a actelor și faptelor deduse
judecății
ATELIER 4 – 3 ORE

Programa analitică
(tematica)

Metodologia actului judiciar. Acțiunea civilă. Condițiile de exercitare a acțiunii civile. Cererea de
chemare în judecată. Cererea de încuviințare a probatoriului. Cum elaborăm interogatoriul? Cum
elaborăm obiectivele pentru expertiză?
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Minispețe / practică judiciară
Slide – uri / suport de curs

Lista materialelor
didactice necesare
(dacă este cazul)
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Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai elementele
care sunt incidente)

La evaluare se iau în considerare:

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

(a se completa)%

- rezultatele obținute la testarea scrisă

(a se completa)%

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor

(a se completa)%

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.

(a se completa)%

- prezentarea a 2 lucrări profesionale proprii (contract şi cerere de
chemare în judecată)

100%

Cerinţe minime pentru promovare:
-

Cursanții trebuie să dovedească deținerea cunoștințelor elementare la materia ce formează obiectul de studiu
Înțelegerea de către cursanți a categoriilor și conceptelor fundamentale din practica judiciară
Raspunsurile cursanților să nu cuprindă erori grave
Implicarea efectivă a cursanților în activitățile practic-aplicative
Cerință de prezență stabilită de formator*:
50 %

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50%

Data completării:

Formator
Florina Popa

09.04.2020
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