Raport de cercetare
Conform datelor din CV-urile şi listele de publicaţii ale cadrelor didactice titulare de la
Departamentul de Ştiinţe Juridice, 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 2016 care se încadrează în mare parte tematica generală a
cercetărilor conduse la nivelul acestui Departament, vizând: 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. În cadrul diferitelor proiectele de cercetare au avut loc activităţi
complexe de cercetare, în aceste activităţi fiind implicate atât cadre didactice titulare cât şi cadre
didactice asociate.
În ceea ce priveşte publicaţiile, menţionăm un număr de 2 cărţi şi 12 articole publicate în
ţară şi străinătate în diferite reviste de specialitate la specializarea drept. Am îmbogăţit şi oferta
cursurilor universitare cu titluri noi. Pe de altă parte sunt în curs de apariţie şi alte volume pentru
a acoperi materiile predate la diferite discipline ale aceste specializări.
La nivelul specializării drept, în cursul anului 2016, au avut loc conferinţe şi manifestări
ştiinţifice în organizarea departamentul nostru (cf. anexei).
Rezultatul activităţilor extracurriculare, desfăşurate între studenţi şi cadrele didactice s-a
materializat şi cu ocazia Conferinţei Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti din Transilvania (ETDK).
La această conferinţă au participat 3 studenţi, ambii obţinând rezultate bune.
În final putem remarca atât tendinţe pozitive, cât şi negative în evoluţia specializării. Din
ce în ce mai mult cursuri sunt acoperite cu cadre didactice titulare, doar în cazuri speciale
făcându-se apel la cadre asociate. Criteriul de selecţie a cadrelor este din ce în ce mai exigent,
toţi având titlul de doctor, ori fiind doctoranzi.
Cadrele didactice titulare desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică, o parte dintre aceste
cercetări materializându-se la nivel de departament 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 (monografii, articole, studii,
apărute în reviste de specialitate din ţară sau străinătate, manuale, cursuri, recenzii etc.). De
remarcat este consolidarea prezenţei în mediul academic de cercetare internaţională, o tendinţă în
continuă creştere.
Corpul profesoral şi procesul educaţional înregistrează în ultimii ani o evoluţie în
ascensiune, însă nivelul de pregătire al cursanţilor, de multe ori, lasă de dorit. Toţi indicatorii
privind nivelul de pregătire al studenţilor arată o scădere permanentă, începând cu admiterea la
această specializare şi continuându-se cu 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
îmbunătăţi indicatorii privind calitatea cursurilor şi a cursanţilor.
Cluj-Napoca, 27 februarie 2017
dr. Veress Emőd
directorul Departamentului de Știinţe Juridice

Lista manifestărilor ştiinţifice organizate de Departamentul Ştiinţe Juridice
2016

1. Care este profesia mea?
- 27 februarie 2016
2. Masă rotund: Sharing Economy - 4 martie 2016
3. Milassin László: Actvitatea Organizaţiei Internaţionale UNCITRAL și unificarea și
armonizarea dreptului comercial internaţional - 11 martie 2016
4. Stephen R. ANGEL: The U.S. Supreme Court and Current Constitutional Issues 14-24 martie 2016
5. Film documentar și discuţie despre viaţa lui Mikó Imre 18 martie 2016
6. Lucrează pentru UE - De ce merită și cum putem ajunge acolo? 23
martie
2016
7. Czika Tihamér: Drept umanitar și politica umanitară a UE (Humanitárius jog és az
EU humanitárius politikája )- 23 martie 2016
8. In memoriam Bibó István- Bonis Bona Discere - 2 aprilie 2016
9. Somssich Réka: În calitate de avocat în faţa CJUE - 13-15 aprilie 2016
10. Dr. Patyi András: Istoria judecăţii contencioase - 28 aprilie 2016
11. Dr. Papp Tekla: Prelegeri de drept comercial - 5-6 mai 2016
12. Conferinţa internaţională ”Dreptul în literatura transilvană” - 6-7 mai 2016
13. Prezentare de film: Interviuri cu Bibó István - 13 mai 2016
14. Conferinţa juriștilor la Sovata II - 27-29 mai 2016
15. Învăţământul juridic la Universitatea Bolyai (1945-1959). Prezentare de film și carte
- 19-Aug-16
16. Prezentare de carte [I. Miklós pápa válaszai a bolgárok kérdéseire (Nótári Tamás
fordításkötete) 21 septembrie 2016
17. Conferinţa internaţională Multilingvism și drept - 30 septembrie 2016
18. Jeffrey M. EPSTEIN: Acquiring a privately owned business in the U.S.
Representing buyers and sellers
- 10-20 octombrie 2016
19. Prelegerile lui Dr. Darák Péter - 10-12 octombrie 2016
20. Dr. Horváth István: Vecini - asemănări și diferenţe între codul muncii român și
maghiar 21 octombrie 2016
21. Dr. h.c. Frank ORTON:Rule of Law - Theory and Practice - 3 noiembrie 2016
22. Conferinţa Internaţională Provocările dreptului proprietăţii intelectuale în secolul
XXI. - 3-4 noiembrie 2016
23. Dr. Tárnok Balázs: Mechanismele de protecţie a Uniunii Europene în privind
drepturile minorităţilor - 22 noiembrie 2016
24. Dr. Trócsányi László: Rolul Ministerului Justiţiei privind Uniunea Europeană 24 noiembrie 2016

