Misiunea Programului de studii universitare de master
Drept civil și drept procesul civil aprofundat
Programul de studii universitare de master „Drept civil și Drept procesual civil
aprofundat” are ca misiune formarea unor specialişti cu o pregătire aprofundată în domeniul
dreptului privat, capabili de a utiliza cunoştinţe specifice și de a se integra în procesele socialeconomice ale societăţii româneşti şi europene aflate în continuă evoluţie. Scopul esenţial al
Programul de studii universitare de master „Drept civil și Drept procesual civil aprofundat”
constă în oferirea unei specializări atât proaspeţilor licențiați cât şi practicienilor care au deja
o experienţă bogată. Acest program este orientat pe direcţii neaprofundate în primul ciclu de
studii, aspect esenţial în pregătire oricărui jurist care doreşte o specializare în acest domeniu.
În acest context, Programul de studiu de master Drept civil și drept procesual aprofundat are
ca misiune aprofundarea studiului instituțiilor de drept civil, drept procesual civil, dreptul
familiei, dreptul proprietății intelectuale, şi nu în ultimul rând de etică și integritate
academică, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic. Cazuistica în domeniu foarte
variată şi bogată, soluțiile date de instanțele de judecată, deseori contradictorii din rațiuni de
interpretare, reclamă cu necesitate o abordare mai profundă a jurisprudenței. De asemenea,
răspunzând acestor necesități legislația este supusă unor transformări menite să răspundă
problemelor semnalate în practica pe de o parte iar pe de altă parte celor ce apar ca efect
inevitabil al calității de stat membru a României la Uniunea Europeană, motiv pentru care au
loc dezbateri pe marginea acestor probleme, menite să răspundă acestor exigențe. Prin
domeniile abordate în cadrul acestui master se urmăreşte atât dimensiunea de cercetare
ştiințifică, formarea deprinderilor teoretice de analiză a normelor de drept, cât şi o dimensiune
practică-aplicativă prin introducerea practicii de specialitate ca disciplină distinctă. Scopul
este de a asigura absolvenților competențele profesionale și competențele transversale
necesare integrării rapide pe piața forței de muncă.

Obiectivele Programului de studii universitare de master
Drept civil și drept procesul civil aprofundat
1.Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a instituțiilor de drept civil, drept procesual civil,
dreptul proprietății intelectuale;
2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite, precum şi
înțelegerea mecanismelor de aplicare;
3. Înțelegerea unor instituții noi și concepte, dar și a modificărilor legislative succesive în
dreptul civil și dreptul procesual civil;
4. Înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial ( material) şi dreptul procesual;
5.Utilizarea şi interpretarea dispozițiilor legale, a practicii judiciare și doctrinei juridice de
specialitate în materie, punându-se accent pe aspectele practice ale aplicării acestora;
6.Abordarea disciplinelor de studiu prin prisma tendințelor de formare a unui drept unitar la
nivelul Uniunii Europene;
7.Corelarea problemelor disciplinelor complementare cu cele ale disciplinelor de specialitate.

