FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea Sapientia Târgu-Mureş
Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu-Mureş
Științe Sociale Aplicate
Ştiinţe administrative
Licenţă
Servicii şi politici de sănătate publică/Licenţiat în ştiinţe
administrative

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţii de curs
2.3 Titularul activităţii de seminar
2.4 Anul de studiu
2.5 Semestrul
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

Drepturile omului şi strategii antidiscrimintorii
Alexandru Virgil VOICU
Alexandru Virgil VOICU
III
VI
E
DO

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care3.2curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
din care3.5curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi…
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

1
14
ore
10
15
5
3

33
75
3

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
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală cu videoproiector, sistem wireless, acces la
sistem de informare Legis si bibliotecă juridică online
Sală cu videoproiector, sistem wireless, acces la
sistem de informare Legis si bibliotecă juridică
online
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6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe C2 Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ,
profesionale inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative
Competenţe
transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Cunoaşterea şi utilizarea în mod eficient a reglementărilor interne şi
disciplinei
internaţionale privind promovarea, apărarea şi garantarea drepturilor omului
în general şi în activitatea de sănătate publică în special. Abilitatea de a
comunica şi sesiza eficient partenerii sociali, privind comportamentele ilicite
în legătură cu protecţia drepturilor fundamentale ale omului precum şi
construirea de strategii antidiscriminatorii în considerarea factorului juridicolegislativ al managementului organizaţiilor cu obiect de activitate sănătatea
publică.
7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Consideraţii teoretice privind originea conceptului de
Prelegerea
drepturi şi libertăţi fundamantale. Relaţia dintre drepturile
Curs interactivă
subiective şi drepturile fundamentale ale omului. O
abordare axiologică a drepturilor omului - 2 ore.
2.

Dublul caracter sistemic al drepturilor omului.
„Preistoria” instrumentelor internaţionale privind
drepturile omului. Sistemul izvoarelor drepturilor omului
după el de-al doilea război mondial – 2 ore.
3. Cadrul normativ preconstituţional al respectării şi
protejării drepturilor omului în România - 2 ore.

Prelegerea
Curs interactivă

4. Drepturile omului în Constituţia României. Drepturile şi
libertăţile fundamentale. Îndatoririle fundamentale – 4
ore.

Prelegerea
Curs interactivă

5. Limitele exercitării drepturilor fundamentale. Drepturile
omului şi ordinea juridică internaţională. Derogări,
excepţii şi restricţii - 2 ore.

Prelegerea
Curs interactivă

6. Instituţia Ombudsmanului, Mediatorului European şi a
Avocatului Poporului (în România) –rol, atribuţii privind
protecţia drepturilor omului – 2 ore.

Prelegerea
Curs interactivă
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Prelegerea
Curs interactivă

Observaţii

7. Avocatul poporului – terminologie, regim juridic,
trăsăturile constituţionale şi legale ale Avocatului
Poporului, incompatibilităţi. Exercitarea atribuţiilor,
consideraţii generale, competenţa, actele şi faptele supuse
petiţionării, categoriile de cereri care nu sunt luate în
consideraţie. Drepturile şi obligaţiile Avocatului
Poporului în rezolvarea cererilor privind încălcările
drepturilor şi libertăţilor prin acte sau fapte ale
autorităţilor administraţiei publice. Raportul în faţa
Parlamentului – 4 ore.

Prelegerea
Curs interactivă

8. Protecţia drepturilor omului în dreptul intern. Cadrul
normativ – Constituţia României, prevederile codurilor de
procedură (civi şi penal) – 2 ore.

Prelegerea
Curs interactivă

9. Prevederile în materia protecţiei drepturilor omului din:
O.G. Nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
formelor de discriminare; O.U.G. nr. 51/2008 privind
ajutorul public judiciar în materie civilă; Legea nr.
272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor
copilului modificată de Legea nr. 257 din 2013; Legea nr.
275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
dispuse de organele judiciare în procesul penal; Legea nr.
286/2009 – Noul Cod Penal cu intrarea în vigoare la data
de 01. 02. 2014; Legea nr. 448/2006 privind protecţia
persoanelor cu handicap, Legea nr. 17/2000 privind
protecţia persoanelor vârstnice etc. Aspecte procedurale
specifice – procedura în faţa Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării – 4 ore.

Prelegerea
Curs interactivă

10. Protecţia drepturilor omului în dreptul internaţional.
Sistemul Consiliului Europei. Cadrul normativ –
Convenţia
Europeană
a
Drepturilor
Omului,
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
(CEDO) – 2 ore.

Prelegerea
Curs interactivă

11. Alte sisteme internaţionale de protecţie a drepturilor
omului, Uniunea Europeană, Tratatul de la Lisabona,
Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.
Organizaţia Naţiunilor Unite – 2 ore.

Prelegerea
Curs interactivă

8.2 Seminar
Metode de predare
1. Conceptul de drepturi şi libertăţi fundamentale. Aplicaţii şi analiza
Exemplificări. Identificare de posibile încălcări ale practicii judiciare.
drepturilor şi libertăţilor omului în materia protecţiei
drepturilor copiilor, persoanelor cu handicap, persoane
bolnave psihic, persoane vârstinice.. -4 ore.
2. Prevenirea şi sancţionarea formelor de discriminare. Aplicaţii şi analiza
Procedura în faţa Consiliului Naţional pentru practicii judiciare.
Combaterea Discriminării. Concepere de strategii
antidiscriminare (prezentare referat)– 4 ore.
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Observaţii

3. Protecţia drepturilor omului în dreptul internaţional. Aplicaţii şi analiza
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului practicii judiciare.
(CEDO) – Studii de caz. Hotărâri CEDO – 4 ore.
4. Aspecte procedurale pe terenul Convenţiei Europene. Aplicaţii şi analiza
Studii de caz. Simulare, problematizare - verificare– 2 practicii judiciare.
ore.
Bibliografie obligatorie:
Muraru.I., Tănăsescu, E.S. şi alţii, „Constituţia României – comentariu pe articole”, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2008.
Sudre Frederic, „Drept European şi Internaţional al Drepturilor Omului”, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
Voicu, A. V., „Drept şi legislaţie în asistenţă socială”, Suport de curs, Facultatea de Sociologie şi
Asistenţă socială, UBB Cluj-Napoca, 2010;
Voicu, A. V., Proiect de lucrare publicată, cu tema de curs, într-o editură recunoscută CNCSIS – în limba
română şi l. maghiară, 2013.
Codurile civile și penale ale României. Codurile de procedură civilă și penală.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
evaluare
finală
10.4 Curs
Notarea răspunsurilor
de la examenul
Scris
60
susţinut în scris –
sistem test grilă.
10.5 Seminar
Notarea activităţii
studentului pe
Periodică
30
parcursul seminarelor
Elaborarea a două
Scris
10
referate tematice
10. 6 Standard minim de prezență la examen: prezență la curs și seminarii 80% din totalul orelor
afectate disciplinei
10.7 Standard minim de performanţă
Data completării
15. 09. 2013

Semnătura titularului de curs
Prof.univ.dr.Alexandru-Virgil Voicu

Data avizării în departament

Semnătura titularului de seminar
Prof.univ.dr.Alexandru-Virgil Voicu

Semnătura directorului de departament

……………………………..

………………………..
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