Raport de cercetare
Conform datelor din CV ale cadrelor didactice titulare, aceştia au desfăşurat o
activitate de cercetare intensă reflectată prin publicaţii, granturi de cercetare şi
participări la conferinţe. Programul de studiu dispune de un plan de cercetare pe
anul 2015 care în mare parte se încadrează în temele de cercetare generale ale
departamentului care cuprind: noul Cod civil şi noul Cod de procedură civilă; noul
Cod penal şi Codul de procedură penală, drept civil; drept european; drept roman;
drept constituţional etc. S-a continuat realizarea proiectelor de cercetare, în care au
fost sau sunt implicaţi cadrele didactice titulare şi asociate.
În ceea ce priveşte publicaţiile, menţionăm un număr semnificativ de articole
şi cărţi publicate în ţară şi străinătate în diferite reviste de specialitate la
specializarea drept. Am îmbogăţit şi oferta cursurilor printate cu volume noi. Pe de
altă parte sunt în curs de apariţie şi altele pentru a acoperi materiile predate la
aceste specializări.
La nivelul specializării drept în cursul anului 2015, în organizarea
departamentul nostru au avut loc conferinţele şi evenimentele prevăzute în anexă.
Rezultatul conlucrării dintre profesor şi student s-a materializat şi cu ocazia
Conferinţei Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti din Transilvania (ETDK). La această
conferinţă au participat 2 studenţi, ambii obținând rezultate bune.
În final putem remarca atât tendinţe pozitive, cât şi negative în evoluţia
specializării. Cursurile din ce în ce mai mult sunt acoperite cu cadre didactice
titulare, doar în cazuri speciale facem apel la cadre asociate. Criteriul de selecţie a
cadrelor este din ce în ce mai exigentă, toţi având titlul de doctor, ori fiind
doctoranzi.
Cadrele didactice desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică, o parte dintre
aceste cercetări materializându-se la nivel de department prin conferinţe organizate
de instituţia noastră, dar şi prin participarea cadrelor noastre didactice la
evenimente (în principal, conferinţe) organizate de alte instituţii, precum şi o bogată
activitate publicistică (articole, studii, monografii scrise în reviste de specialitate din
ţară sau străinătate, manuale, cursuri, recenzii publicate etc.). De remarcat sunt
prezenţele în mediul de cercetare internaţional, elemente care sunt în continuă
creştere.
Corpul profesoral şi procesul educaţional s-a întărit considerabil în ultimii
ani, însă calitatea cursanţilor, de multe ori, lasă de dorit. Toţi indicatorii privind
nivelul studenţilor sunt într-o continuă descreştere, începând cu admiterea la
această specializare, promovabilitate şi indicele de credit. Pe lângă atragerea unui
număr cât mai mare de studenţi, sarcina principală a programului de studiu va fi
acela de a îmbunătăţii indicatorii privind calitatea cursurilor şi a cursanţilor.
Cluj-Napoca, 04 ianuarie 2016.
dr. Kokoly Zsolt,
Coordonator specializare
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Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth
Barna jogfilozófiájának aktualitása [Actualitatea filozofiei juridice ale lui
Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna] – conferinţă cu participare
internaţională. Cluj-N., 6-7 noiembrie 2015
I. (Torockói) Jogászgyűlés [Conferinţa itinerantă a juriştilor maghiari].
Rimetea, 26-28 iunie 2015
II. Országos Sportjogi Konferencia [Conferinţa naţională de dreptu sportului
ed. a II-a]. – Cluj-N. 15 mai 2015
Restitúció tegnap - és holnap? II. [Imobile preluate abuziv]. Cluj-N., 28 aprilie
2015.

A biztosítékok rendszere az új magyar és román Polgári törvénykönyvekben
[Sistemul de garanţii în noile Coduri Civile din România şi din Ungaria] Cluj-N.,
24 aprilie 2015

