Raport asupra activității științifice pe anul 2018 al Departamentului de Științe Juridice

În anul 2018 Departamentul de Științe Juridce conform datelor din CV-urile şi listele de
publicaţii ale cadrelor didactice titulare de la Departament 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 2018 care se încadrează în tematica generală a
cercetărilor conduse la nivelul acestui Departament, vizând: Codul civil şi Codul de procedură
civilă; Codul penal şi Codul de procedură penală, drept civil; drept european; drept roman; istoria
dreptului; drept constituţional, drept administrativ etc. În cadrul diferitelor proiecte 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 21 cărţi şi 44 de articole publicate
în ţară şi străinătate în diferite reviste de specialitate la specializarea drept (conform anexei 1). În
anul 2018 cadrele didactice au 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 2018, au avut loc conferinţe şi manifestări
ştiinţifice în organizarea departamentul nostru, în total 15 manifestări, din care 2 conferințe
intrenaționale (conform anexei 2).
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.
Cadrele didactice titulare au participat la 29 de conferințe în ţară şi străinătate (conform
anexei 2). Corpul profesoral şi procesul educaţional înregistrează în ultimii ani o evoluţie în
ascensiune. 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.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.
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