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Denumirea universităţii: Universitatea AȘM 
Facultatea: Științe Socioumanistice 

Denumirea cursului: Cultură și educație juridică 
Codul cursului în planul de studii:  U.03.A.023 

Nivelul calificării ISCED: 6 
Domeniul de formare profesională: 221 Filosofie 
Specialitatea: 221.1 Filosofie 

Departamentul: Științe Umaniste 
Titular/Responsabil de curs: Antoci  Arina, dr., 
conf. univ. 

Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 
evaluare 

Număr de 
credite Total Contact 

direct 
Studiu 

individual Curs Seminar Laborator 

120 60 60 30 30 - E 4 
Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de Cultură şi educaţie juridică  a fost conceput încît să răspundă exigenţelor impuse de 
noua concepţie asupra finalităţilor educaţiei, prin deplasarea semnificativă de accent de pe conţinuturi 
pe competenţe. Disciplina promovează următoarele valori şi atitudini: respect faţă de drepturile omului, 
de Constituţie şi legi, implicarea activă în viaţa politică şi societatea civilă, asumarea principiilor unei 
educații incluzive, susţinerea valorilor democraţiei, asumarea responsabilităţilor cetăţeneşti. Din scopul 
educației  juridice rezultă principalele sarcini ale acestei componențe a educației: formarea conștiinței  
civice și formarea conduitei morale și juridice. 
Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile de bază privind cultura şi educaţia juridică. 
În urma absolvirii disciplinei, studenţii vor însuşi conceptele de bază folosite în studiul disciplinei mai 
sus menţionate şi vor dobândi cunoştinţe ce vizează Cultură şi educaţie juridică.  
Cursul şi seminarele se desfăşoară în module săptămânale de câte 6 ore (4 curs şi 2 seminar). Maniera 
de lucru este activizantă, asigurându-se condiţii pentru implicarea autentică a studenţilor în procesul 
didactic, pentru exprimarea liberă a opiniilor lor şi pentru adoptarea unei atitudini critice de către 
aceştia. 
Sistemele metodologice sunt reprezentate, de explicaţie, problematizare, studiu de caz, activitate 
independentă, prelegerea, metode practic-aplicative. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
Competenţe generale dezvoltate în cadrul cursului:  
- Cunoasterea de către studenţi a noţiunilore de bază privind cultura şi educaţia juridică;  
- Dezvoltarea capacităţii/abilităţii de aplicare a cunoştinţelor însuşite în activitățile practice;  
- Menţinerea unei gândiri critice, deschise în aprecierea diferitor tendințe de comportament civic;  
Competențe specifice disciplinei: 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 
- să cunoască noţiunea de Cultură şi Educație juridică; 
- să cunoască istoricul primelor coduri de legi; 
- să formuleze definiția democrației; 
- să distingă tipurile democrației; 
- să identifice etapele evoluției formelor de organizare a societății; 
- să cunoască drepturile și libertățile fundamentale ale omului; 
- să cunoască principalele instituții internaționale și naționale destinate protecției drepturilor și 

libertăților omului. 
- să cunoască instrumentele legale pentru apărarea drepturilor și libertăților.  

La nivel de aplicare: 
- să recunoască necesitatea culturii juridice;  
- să identifice particularitățile de legitimare a democrației; 
- să înțeleagă raportul dintre normele juridice internaționale și naționale; 
- să deosebească noțiunile de standarde, instrumente, mecanisme și proceduri juridice; 
- să identifice reflectarea unor norme juridice în Constituția Republicii Moldova; 



- să distingă principalele puterei în stat și raporturile dintre ele (cazul Republicii Moldova). 
  La nivel de integrare:  

- să generalizeze cunoştințele privind esenta si scopul educatiei moral-civice;   
- să deceleze interferențele dintre ordinea publică, ordinea juridică și ordinea profesională;  
- să identifice modalități de integrare în societate a diferitor categorii de cetățieni defavorizați; 
- să estimeze valoarea practică a statului de drept; 
- să reevalueze tendințele de integrare a unei societăți în diferite cadre internaționale; 
- să ia atitudine de contribuția cercetărilor din diverse domenii la edificarea statului de drept. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 
Cunoştinţe – noţiuni ce trebuie transmise, concepte, valori, idei (drepturi, responsabilităţi, 

egalitate, diversitate, dreptate, putere, autoritate, reguli, cooperare, democraţie, conflict etc.); 
Deprinderi – cele care pot face ca o persoană să joace un rol activ într-o societate democratică (a-şi 
exprima opiniile, a-şi argumenta punctele de vedere, a identifica problemele, a gândi critic, a lua decizii, 
a negocia etc.); 
Experienţe - exersarea/formarea deprinderilor într-un context  prin asumarea de responsabilităţi, 
stabilirea regulilor, consiliul studenţesc, crearea unor oportunităţi de colaborare (lucrul în grup ), 
activităţi de comunitate (acumulare de fonduri, ajutorarea bătrînilor şi orfanilor); 
Atitudini – cele bazate pe valori care să dea individului putere ca cetăţean şi posibilitatea să joace un rol 
activ  în societate (respect pentru semeni şi drepturile acestora, interes pentru viaţa comunităţii, simţ al 
responsabilităţii, preocupare pentru cinste, adevăr, dreptate etc.); 
Condiții pre-rechizit:   Studii BAC 
 
Teme de bază: Cultură şi educaţie juridică. Generalităţi. Primul Cod de Legi, Legea Talionului. Istoria 
Democrației, principii de formare. Democraţia. Tipurile democraţiei. Democrația în Republica 
Moldova.  Constituţia Republicii Moldova.  Instrumente de asigurare a drepturilor și îndatoririlor 
cetățenești. Principalele puteri în stat. Cazul Republicii Moldova. Corupția: Premisele apariției și 
metodele de stopare. Problemele sociale într-un stat post-sovietic. Rolul generațiilor în dezvoltarea 
societății. Stratificare și mobilitate socială. Influențele din exterior în trecutul și prezentul Republicii 
Moldova. Statistici relevante la Cultura și educația juridică a cetățenilor Republicii Moldova. 
Strategii de predare-învăţare: 
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, prezentări inovative, studiu de caz, consultaţii. 
Strategii de evaluare: 
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 
portofolii etc. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 
evaluării finale, 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 
verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului 
individual al studentului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, 
activitatea la seminare etc. 
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11. Macovei Monica, Libertatea și siguranță persoanelor, 2003. 
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