
FISA DISCIPLINEI 

1. Datele programului de studiu 

1.1 Institutia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj 

1.2 Facultatea  Teologie Romano-Catolică 

1.3  Departamentul Teologie Romano-Catolică Pastorală 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Specializarea / calificarea Teologie 

 

2. Datele disciplinei 

2.1 Denumirea disciplinei Fundamentele filosofiei dreptului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. András István și Drd. Bakó László 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu  1 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de 

evaluare 

colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 

opțional  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator – 

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat   4 

Examinări 3 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu există 

4.2 de competenţe • Nu există 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

5.1  de desfăşurare a 

cursului 

• Sală de curs dotată cu tablă, computer, videoproiector cărţi de 

specialitate, dicţionare de filosofie, tablouri 

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/ laboratorului 

• Sală dotată cu tablă, computer, videoproiector, bibliotecă 
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 • Cunoașterea și clarificarea ruginiile gândiri europene 

• Cunoașterea terminologie dreptului canonic 

• Clarificarea ideilor din dreptul canonic intrate in teologie si in filozofie 
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• abilitatea gândirii analitice şi critice necesare dialogului interreligios si interdisciplinar  

• îndeplinirea sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor filozofice 

 

 

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

 

8. Conţinutul disciplinei 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Introducere în lumea dreptului canonic  curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 
kérdései és elemei, Szent 

István Társulat 2013, 12-

15. 

2. Dreptul canonic modern curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 16-32. 

3. Despre pedepse și demnitatea umană  curs Frivaldszky János: A 
jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 33-35. 

4. Despre fundamentele filozofiei dreptului  curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 36-65. 

5. Idei ale filozofiei dreptului despre sinucidere  curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 66-69. 

6. Despre căsătorie și familie curs Frivaldszky János: A 
jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 70-97. 

7. Drepturile copiilor și drepturile familiei  curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 98-

7.1  Obiectivul general al 

disciplinei 
• Dobândirea cunoștințelor filozofice care au influențat teologia 

• Cunoașterea legături între dreptul canonic si filozofie 

7.2  Obiectivele specifice 

 

 

 

 

• Cunoașterea  noțiunilor filozofice intrate in teologie 

• Cunoașterea autorilor care au influențat teologia și dreptul canonic  

• Cunoașterea fundamentele culturii noastre 

• Cunoașterea terminologiei  din dreptul canonic 

• Cunoașterea influentei filozofiei asupra dreptului canonic  



110. 

8. Violența și drept  curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 111-

129. 

9. Problemele contemporane ale dreptului natural și ale dreptului 

canonic  

curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 130-

152. 

10. Natura omului și dreptul  curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 153-

207.. 

11.  Relație între morală și drept prin prisma tomismului  curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 208-

234. 

12. Critica lui Hans Kelsen și răspunsurile neotomismului curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 248-

264. 

13.  Democrația și dreptul  curs Frivaldszky János: A 

jogfilozófia alapvető 

kérdései és elemei, 294-

310, 

14. Recapitulare generală. curs dialog 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului. 

• Conţinutul disciplinei corespunde cu altor universităţi europene şi programe de studiu similare, 

precum şi rezultatelor cercetării internaţionale în domeniu 

• Conţine repere teoretice, metodologii şi proceduri ce pot fi utile studenţilor în demersul de inserţie 

socială şi profesională..  

 

10. Evaluare 

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

nota finală 



10.4 Curs  Cunoaşterea conceptelor 

fundamentale, cunoștințe 

elementare privind omul și 

locul ei in natură 

Media notei examenului 

parţial (oral) şi examenului 

de la finele semestrului 

(scris)  

100 % 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea principiilor fundamentale ale filozofiei dreptului.  

 

Data completării Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar/ 

25 aprilie 2021    

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament  

   27 aprilie 2021  Dr. Zoltán Oláh 

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