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Aspecte teoretice privind curriculum

1.1. Delimitări conceptuale
Curriculum reprezintă un instrument care descrie oferta educaţională pentru un parcurs
educaţional determinat.
Curriculum

reflectă1

“conţinutul

activităţilor

instructiv-educative,

în

strânsă

interdependenţă cu obiectivele educaţionale, activităţile de învăţare, metodele didactice,
mijloacele de învăţmânt, formele de realizare a activităţilor etc.”
Într-un sens aplicat la mediul universtar, curriculum include standardizarea tematicii
studiilor universitare, altfel spus, totalitatea documentelor ce vizează planificarea şi organizarea
conţinuturilor educaţionale.
In demersul de operaţionalizare a conceptului de curriculum, luăm în calcul totalitatea
planurilor de învăţământ şi a programelor analitice ce definesc cadrul de referinţă pentru
pregătirea studenţilor de la facultăţile de drept, definind astfel conţinutul învăţământului.

1

Constantin, Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 182
Proiect implementat de Universitatea RomânoAmericană în parteneriat cu Universitatea Transilvania
din Braşov, Universitatea Constantin Brâncuşi din
Târgu Jiu şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

3

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POS DRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007 - 2013

OIPOSDRU

Universitatea
Româno-Americană

1.2. Etapele proiectării curriculare
Etapizat, curriculum se fundamentează pe:
a. Identificarea domeniilor ştiinţifice necesare instruirii şi a obiectivelor specifice acestor
domenii, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţă, potrivit domeniilor ştiinţifice
abordate;
b. Proiecţia planurilor de învăţământ pe ani de studiu;
c. Elaborarea programelor analitice aferente disciplinelor de studiu.
Planul de învăţământ stabileşte totalitatea domeniilor ştiinţifice, reunite la nivel de discipline
de studiu, ce urmează a fi aprofundate de student într-un an de studiu. El se constituie ca „tablă
de materii”, funcţie de care fiecare cadru didactic îşi gestionează propriul domeniu, la nivel de
programă analitică.
Planul de învăţământ oferă o imagine de ansamblu privind obiectivele activităţii didactice.
Funcţie de acestea, cadrul didactic îşi defineşte programa analitică şi identifică o serie de
competenţe specifice pe care le are în vedere în proiecţia activităţii didactice. Aşadar, aceste
competenţe corespund obiectivelor specifice definite la nivelul programelor analitice, respectiv
celor generale definite la nivelul planurilor de învăţământ.
Abordarea tradiţională, căreia se subscrie şi demersul nostru de interpretare a problematicii
analizate, ne permite sa analizăm obiectivele generale ale planurilor de învăţământ prin trei
dimensiuni fundamentale ale ciclului de instruire şi formare:
-

Dimensiunea de orientare a studentului, ce coincide cu perioada de început a pregătirii
sale universitare, având ca obiectiv major autodescoperirea propriilor abilităţi şi
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competenţe dar şi afinităţile la nivelul concordanţei dintre orizontul de aşteptare propriu
şi descoperirile pe care le face în demersul de integrare în mediul universitar. În această
perioadă, disciplinele din planul de învăţământ ar trebui să asigure o pregătire generală
aferentă domeniului în care el se specializează;
-

Dimensiunea de specializare, care urmăreşte pregătirea intensă a studentului în vederea
aprofundării unor domenii de interes care să-i faciliteze accesul la informaţii specializate.
În acelaşi timp, se are în vedere pregătirea generală prin exprimarea opţiunilor din
celelalte arii curriculare (discipline opţionale şi facultative);

-

Dimensiunea de aprofundare, care presupune, aşa cum şi termenul ne indică,
aprofundarea studiului în profilul ales. Activităţile vor fi centrate pe dezvoltarea de
competenţe specifice cu caracter activ, care să permită studentului să evalueze corect
situaţii profesionale şi să-l pregătească pentru a face faţă cerinţelor pieţei muncii.

Programa analitică, în acest context, devine un instrument direct care dezvoltă planul de
învăţământ sub aspectul conţinutului şi obiectivelor învăţării.
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Studiu privind inserţia absolvenţilor de drept pe piaţa muncii,
percepţia privind pregătirea studenţilor în facultăţile de Drept

Rezultate ale studiilor privind profesiile juridice, inserţia absolvenţilor de Drept
pe piaţa muncii, percepţia privind pregătirea studenţilor în facultăţile de Drept

Cercetările realizate în cadrul proiectului Educaţie juridică de calitate - o şansă mai
bună de inserţie socio-profesională!, prin implicarea şi monitorizarea a patru facultăţi cu profil
juridic sub aspectul unor indicatori structurali şi funcţionali ce ar putea influenţa procesul de
integrare profesională a licenţiaţilor în ştiinţe juridice pe o piaţă a muncii specializată au constat
în:
- analiza documentelor;
- focus grup;
- cercetare calitativă bazată pe analiza comparativă;
- prognoza Delphi;
- cercetare pe bază de interviu de grup.
Rezultatele acestor studii au scos în evidenţă necesitatea operării unor modificări la nivelul
organizării procesului de formare.
Majoritatea participanţilor la focus grup au remarcat contextul social de după 1990,
favorabil extinderii învăţământului superior în domenii cu atractivitate mare pe piaţa muncii, cel
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juridic fiind unul dintre ele, dar şi-au exprimat şi rezervele cu privire la evoluţiile pozitive ale
învăţământului juridic românesc.
Dintre motivele frecvent invocate reţinem:
-

selecţia candidaţilor;

-

numărul mare de centre universitare;

-

supradimensionarea planurilor de învăţământ;

-

supraîncărcarea programelor de studiu;

-

lipsa de concordanţă între oferta educaţională sub aspectul conţinutului său şi cerinţele
pieţei muncii privitoare la competenţele licenţiaţilor necesare integrării profesionale;

-

centrarea învăţământului pe acumulare de cunoştinţe în detrimentul dezvoltării de
aptitudini necesare practicării profesiilor;

-

rigiditate în folosirea metodelor moderne de predare-învățare;

-

reticenţa la schimbare a corpului profesoral;

-

politica ineficientă în domeniul resurselor umane de recrutare şi pregătire a cadrelor
didactice.
Toate cercetările cumulate, realizate prin proiectul Educaţie juridică de calitate – o şansă

mai bună de integrare socio-profesională! au reliefat faptul că planul de învăţământ elaborat
pentru debutul pregătirii universitare în domeniul dreptului nu ia în considerare incapacitatea
tinerilor cursanţi de a înţelege şi asimila informaţiile în domeniul juridic, un domeniu total nou în
raport cu cele cu care s-au familiarizat de-a lungul timpului prin structurile educaţionale în care
s-au instruit.
Formarea absolvenţilor de drept începe din primul an de studiu cu o abundenţă de
discipline din ramuri diverse de drept, pe un fond de cunoştinţe generale anterior dobândite,
insuficiente pentru a înţelege şi asimila conţinutul materiilor. Pregătirea în ciclul preuniversitar
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nu este conformă cu expectanţele pe care corpul profesoral din facultăţile de Drept le au faţă de
student. Acest fapt îngreunează asimiliarea cunoştinţelor şi nu permite studenţilor să dezvolte un
comportament proactiv faţă de studiul individual şi un comportament de cooperare cu mediul
universitar.
În plus, complexitatea acestor discipline reclamă o aplecare spre zona practică, aplicativă
a dreptului. În acest sens, creşterea calităţii actului de predare este posibilă prin amplificarea
activităţii la nivelul orelor de seminar.
Totodată, percepţia asupra formării prin studii de specialitate juridică accentuează asupra
dimensiunii interdisciplinare a pregătirii studentului din facultăţile de Drept, ceea ce
reclamă o aplecare asupra înţelegerii rolului disciplinelor opţionale şi facultative.
Un alt element scos în evidenţă de către toate cercetările întreprinse, unanim recunoscut
ca fiind definitoriu în raport cu indicatorul performanţă în formare, atât de către cadrele didactice
şi practicienii în domeniul juridic cât şi de către studenţi, este stagiul de practică. Participanţii la
cercetări, în calitate de subiecţi intervievaţi, au menţionat importanța acestuia pentru dezvoltarea
competenţelor şi abilităţilor necesare operării cu informaţia de specialitate. În prezent, stagiul de
practică, menţionat în planul de învăţământ, are în unele cazuri, un caracter formal. Cel puţin,
aceasta este concluzia la care a ajuns majoritatea celor intervievaţi.
În proporţie covârşitoare, participanţii au invocat ca element de ineficienţă la nivelul
furnizorului de educaţie, lipsa corelării teoriei cu practica în domeniul juridic, lipsa de
programe de pregătire a unor stagii de formare şi aplicare practică a cunoştinţelor teoretice.
Ca o concluzie unanim acceptată de către exponenţii mediului universitar, deopotrivă
cadre didactice şi studenţi, ca şi de către mediul profesional cu statut de angajator, s-ar impune
introducerea, ca obligatorie, a unui program de activitate practică în care studentul de la drept să
asiste la şedinţe de judecată, la activităţi de urmărire penală, desigur, cu protejarea datelor cu
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caracter personal şi respectarea dispoziţiilor procedurale privind caracterul nepublic al urmăririi
penale.
Cercetările au mai scos în evidenţă necesitatea regândirii planurilor de învăţământ, în
sensul repoziţionării unor discipline, atrăgând atenţia asupra faptului că studenţii din anul I se
confruntă adesea cu dificultăţi de înţelegere a limbajului specific disciplinelor de drept şi
implicit, cu probleme în asimilarea informaţiilor.
Două treimi din cadrele didactice ale Universităţii Româno-Americane intervievate
apreciază structura planurilor

de învăţământ ca fiind foarte bună, iar restul o consideră

satisfăcătoare. Profesorii Universităţii Lucian Blaga intervievaţi sunt mai divizaţi în opinii,
jumătate apreciind structura ca fiind adecvată sau măcar satisfăcătoare, în timp ce cealaltă
jumătate consideră că actuala structură a planurilor de învăţământ este mult prea încărcată şi
excesiv de rigidă. Propunerile de revizuire vizează eliminarea unor discipline, pentru a reduce
numărul de ore, realocarea numărului de ore, acordând un timp mai mare diciplinelor
fundamentale şi prin urmare, redistribuirea corespunzătoare a creditelor, diciplinele
fundamentale urmând să beneficieze de mai multe credite.
În privinţa propunerilor care vizează reducerea numărului de discipline din planul de
învăţământ, la fel ca şi studenţii, cadrele didactice ale Universităţii Lucian Blaga intervievate
acuză încărcarea prea mare a planului de învăţământ. De pildă, în anul II, dacă la Universitatea
Constantin Brâncuşi sunt alocate 20 de ore, cursuri sau seminarii, într-o săptămână, la Sibiu
studenţii au cu 8 ore/săptămână mai mult.
Dimpotrivă, cadrele didactice, implicate ca subiecţi în studiu, au arătat o disponibilitate
deosebită în a propune spre eliminare discipline, criteriile avute în vedere rămânând însă, cel mai
adesea, neclare.
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Totodată, pe lângă modificarea planurilor şi programelor de studiu, participanţii la studiu
au susţinut ideea modificării şi modernizării metodelor de predare, prin promovarea sistemului
de predare-învăţare, prin definirea principiilor şi explicarea noţiunilor. Sistemul de predare
trebuie să stimuleze creativitatea, să determine înţelegerea şi explicarea, în detrimentul
reproducerii mecanice a informaţiilor, au susţinut subiecţii implicaţi în studii.
Studiul individual, jocul de rol, analiza de caz, evaluarea performanţelor pe bază de
proiecte, stimularea cooperării în activităţile de seminar sunt tehnici de predare sau seminarizare
prin care studenţii pot acumula noi cunoştinţe, pot dezvolta mecanisme interpretativ-explicative.
Participanţii au mai susţinut necesitatea introducerii unui filtru riguros de selecţie a
candidaţilor la admiterea în facultăţile de Drept. Aceştia apreciază că slabele performanţe ale
absolvenţilor reflectă nu doar o pregătire deficitară ci şi un fond personal vulnerabil, reflectat de
un nivel redus de cunoştinţe generale ce nu le permite cursanţilor să parcurgă domeniile tematice
specifice dreptului, dar şi de o motivaţie scăzută pentru studiu.
Totodată, sistemul de evaluare şi notare trebuie să accentueze asupra dezvoltării
competenţelor specifice de activare a informaţiilor dobândite la cursuri şi seminarii şi integrarea
în structuri explicative. De asemenea, jumătate din cei intervievaţi susţin că sistemul de evaluare
şi notare este obiectiv.
În acelaşi timp, se constată că facultatea cu profil juridic nu formează comportamente
care să se dovedească a fi eficiente la locul de muncă şi care să deţină abilităţi pentru lucrul în
echipă.
Subiecţii apreciază ca ineficientă relaţia dintre cadrul didactic şi student, remarcând
faptul că astăzi, cadrele didactice nu alocă timpi suplimentari, prin ore de consultaţii, pentru a
răspunde solicitărilor cursantului.
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Din prelucrarea răspunsurilor observăm că majoritatea intervievaţilor apreciază că
facultățile cu profil juridic nu dezvoltă studenţilor abilităţi necesare cerinţelor de la locul de
muncă precum: abilitatea de a sintetiza, capacitatea de argumentare, creativitatea, capacitatea de
a lucra în echipă, capacitatea de a dezvolta un comportament eficient.
Învăţământul juridic, astăzi, în opinia subiecţilor implicaţi în cercetări:
- promovează o abordare preponderent teoretică în pregătirea studentului;
- generează un sistem ineficient de comunicare între profesori şi studenţi;
- nu stimulează pregătire practică reală a tinerilor studenţi;
- susţine un sistem de notare care nu motivează în suficientă măsură studentul şi nu încurajează
competiţia.
Remarcăm multe asemănări între atitudinile exprimate în interviuri de către studenţii
celor patru universităţi implicate în proiect, în ceea ce priveşte latura practică a formării
profesionale.
Alături de practică, limbile străine şi cursurile de drept internaţional se situează pe
primele locuri în preferinţele studenţilor, un semn destul de clar de orientare spre piaţa
internaţională a muncii.
Studenţii celor patru facultăţi au manifestat o similaritate privitoare la rolul esenţial al
activităţii cadrelor didactice în obţinerea succesului profesional. Oarecum surprinzător, numărul
studenţilor care susţin că esenţial în obţinerea succesului profesional este cadrul didactic şi
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activitatea desfăşurată de acesta este mai mare decât numărul celor care apreciază ca esenţial
rolul motivaţiei individuale şi al studiului asiduu.
Această opinie este împărtăşită şi de cadrele didactice. Ca şi studenţii, profesorii
consideră ca fiind esenţială competenţa şi dăruirea pedagogică a cadrelor didactice. Într-o măsură
mai mică sunt invocaţi factori precum motivaţia şi efortul individual al studentului, cultura
generală şi bagajul de cunoştinţe acumulat de student de-a lungul anilor, modul de organizare a
sesiunilor de cursuri şi practică, opţiunea pentru o abordare nouă a raporturilor dintre profesor şi
student, centrate pe parteneriat şi stimulare a activităţilor inovative şi de cercetare, buna
comunicare dintre titularul de curs şi cadrul didactic ce se ocupă de activitatea de seminarizare,
realizarea unui echilibru între teorie şi practică, dotările instituţiei de învăţământ.
Concluzionând, reţinem faptul că principalele direcţii ale sistemului de formare, în
raport cu nevoile pieţei muncii, se concretizează în:
-

regândirea planului de învăţământ, în sensul repoziţionării unor discipline;

-

reducerea numărului de ore la unele discipline facultative sau opţionale şi creşterea
numărului de ore la disciplinele obligatorii;

-

regândirea programelor analitice, în sensul elaborării unei tematici care să definească
foarte clar competenţele pe care studentul le poate obţine în urma parcurgerii materialului
de studiu;

-

reducerea numărului de ore săptămânal;

-

regândirea raportului dintre orele de curs şi cele de seminar la disciplinele fundamentale;
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plasarea în planul de învăţământ a unui număr mai mare de ore de practică şi regândirea
stagiului de practică sub aspectul metodelor şi tehnicilor care să permită studentului
aprofundarea prin practică a cunoştinţelor teoretice şi dobândirea abilităţilor de a utiliza
cunoştinţele;

-

diversificarea tehnicilor de predare-seminarizare;

-

promovarea unui sistem de evaluare şi notare care să încurajeze lucrul în echipă şi să
permită monitorizarea activităţii studentului pe tot parcursul anului;

-

îmbunătăţirea comunicării dintre profesor şi student.
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3.1.Ghid orientativ privind curricula universitară a facultăţilor de Drept
În cadrul proiectului Educaţie juridică de calitate - o şansă mai bună de integrare socioprofesională!, un capitol distinct a fost destinat transpunerii rezultatelor cercetărilor
întreprinse într-un set de recomandări, structurat pe arii de vulnerabilitate, pentru adaptarea
actualelor curricule universitare din domeniul juridic.
Astfel, plecând de la faptul că orice Plan de învăţământ trebuie să urmărească:
1. Principiul adaptării continue la schimbările din universul profesiilor;
2. Principiul unităţii si diversitătii, prin colaborarea dintre facultăţile de drept, pentru
stabilirea trunchiului comun de discipline, reprezentând disciplinele obligatorii, care nu
trebuie să difere de la o facultate la alta;
3. Principiul coerenţei, ce trebuie asigurat atât la proiecţia planului de învăţământ pe
orizontală cât şi pe verticală. Coerenţa orizontală presupune corelarea elementelor
curriculumului astfel încât să se evite suprapunerile atât sub aspectul conţinutului ştiinţific al
programelor cât şi sub aspectul echilibrării planificării calendaristice orientative, astfel încât
să nu apară situaţii în care se acordă un spaţiu insuficient pentru predare sau seminarizare
pentru anumite unităţi de învăţare. Coerenţa pe verticală presupune corelarea curriculumului
cu obiectivele şi standardele de performanţă ale pregătirii;
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4. Principiul flexibilităţii: planul de învăţământ trebuie să satisfacă nevoile de formare ale
studenţilor. Pregătirea obligatorie de bază constituie o premisă pentru dezvoltarea competenţelor
generale ce-i crează studentului posibilitatea să parcurgă oferta de discipline opţionale şi
facultative care-i permite să se specializeze sau să aprofundeze anumite domenii. Flexibilitatea
trebuie să fie mai mare cu precădere în ultimii doi ani de studii.
5. Principiul integrării curricumului. Conţinutul planului universitar trebuie să integreze
într-o structură coerentă cunoştinţe, capacităţi de utilizare a cunoştinţelor, cultura generală,
atitudini si valori. Trebuie avută în vedere echilibrarea conţinuturilor formative ale pregătirii cu
cele informative.
O proiecţie eficientă a planului de învăţământ integrează, într-o primă etapă:
-

inventarierea tuturor disciplinelor existente în actualele planuri de învăţământ;

-

gruparea disciplinelor pe trei direcţii: discipline obligatorii, opţionale şi facultative;

-

gruparea disciplinelor funcţie de obiectivele pe care le urmăresc prin conţinuturile lor şi
standardele de performanţe;

-

definirea nivelurilor de pregătire – generală, de specialitate, de aprofundare – urmărit
prin fiecare disciplină în parte prin obiectivele şi standardele de performanţă;

-

planificarea orientativă a disciplinelor funcţie de cele trei niveluri de pregătire, într-un
plan de învăţământ defalcat pe ani de studiu;

-

definirea competenţelor finale pe ani de studiu;

-

definirea modalităţilor de desfăşurare a pregătirii;

-

stabilirea sistemului de evaluare a performanţelor.
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Proiecţia curriculară la nivelul programelor analitice, conform Ghidului orientativ de
modificare a curriculei universitare, ar urma să ia în considerare:
-

proiectarea curriculară să se centreze pe competenţe specifice, care asigură o mai mare
eficienţă proceselor de predare – învăţare şi, evident, de evaluare;

-

centrarea actului didactic pe achiziţiile finale ale învăţării, ca instrumente de dezvoltare a
unui comportament capabil să utilizeze eficient cunoştinţele şi deprinderile dobândite în
situaţii profesionale concrete;

-

unităţile de învăţare, planificate prin programa analitică, să răspundă obiectivelor
specifice de formare a competenţelor practice prin învăţare aferente fiecărui ciclu
curricular, respectiv de orientare, specializare şi aprofundare;

-

la nivelul programelor analitice trebuie să se identifice complex competenţele specifice şi
performanţele pe care le pot atinge studenţii prin parcurgerea problematicii;

-

conţinutul ştiinţific al programelor analitice trebuie să cuprindă, deopotrivă: date
factuale, principii, concepte, legităţi, modele şi metode de cunoaştere;

-

evitarea supraîncărcării cu unităţi de învăţare, fără a evalua în prealabil potenţialul real
de asimilare a informaţiilor, înţelegere şi învăţare a studenţilor.
Un aspect care încurajează înţelegerea şi explicarea materialului de studiu aferent
fiecărei discipline în parte, îl identificăm la nivelul relaţiei dintre conţinuturile învăţării şi
competenţele specifice.
În acest sens, prin Ghidul orientativ se recomandă ca în demersul de proiectare a
programei analitice sub aspectul tematicii şi obiectivelor de curs şi seminar să se
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urmărească stabilirea unei corelaţii clare între conţinutul cursului şi competenţele pe care
studentul le dobândeşte ca urmare a parcurgerii materialului de studiu.
O coordonată deloc de neglijat în gestionarea problematicii planurilor de învăţământ, este
cea a informaţiilor privind numărul de ore alocat pentru parcurgerea fiecărei discipline în parte,
care, însă, în absenţa unor obiective clare privind competenţele specifice dobândite de student,
urmare a parcurgerii unei programe de studiu, planificarea calendaristică se dovedeşte a fi
aleatorie.
Planificarea calendaristică, conform Ghidului curricular elaborat prin proiect, trebuie să:
- ofere o imagine clară asupra modului de realizare în timp a obiectivelor specifice;
- să permită asimilarea de cunoştinţe teoretice necesare dezvoltării competenţelor
specifice.
Chiar şi într-o abordare strict teoretizată, în elaborarea planificării calendaristice se
recomandă parcurgerea următoarelor etape:
1. corelarea obiectivelor specifice cu conţinutul programelor analitice.
În acest sens, conţinutul tematic trebuie să fie selecţionat astfel încât să asigure satisfacerea
obiectivelor specifice stabilite prin programă.
2. împărţirea programelor analitice în unităţi de învăţare. Recomandăm în acest sens
corelarea conţinutului unităţilor de învăţare, ca teme distincte aferente unui curs şi perioada de
timp necesară achiziţionării învăţării şi dobândirii competenţelor specifice.
3. determinarea activităţilor de învăţare care pot facilita formarea competenţelor.
Avem în vedere echilibrarea numărului de ore de curs cu cel al orelor de seminar şi definirea
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competenţelor specifice ce pot fi dobândite prin intermediul celor două activităţi de instruire şi
formare.
4. stabilirea instrumentelor de evaluare. Trebuie avut în vedere, funcţie de obiectivele
specifice urmărite prin fiecare programă analitică în parte, identificarea instrumentelor adecvate
de evaluare care să ofere o imagine reală privind competenţele dobândite de student.
Pentru evaluarea nivelului de asimilare a cunoştinţelor şi a gradului de dezvoltare a
abilităţilor şi competenţelor practice privind utilizarea achiziţiilor învăţării, se recomandă:
-

elaborarea unui instrumentar divers de evaluare: teste grilă, lucrări de sinteză, proiecte,
simulări, joc de rol etc.;

-

promovarea evaluării periodice, ca modalitate de monitorizare permanentă a
performanţelor studenţilor şi corectarea eventualelor erori de

interpretare sau de

înţelegere.
Un aspect relevant, rezultat din diseminarea rezultatelor cercetărilor şi cuprins ca
problematică în Ghidul orientativ, se referă la Demersul didactic personalizat.
Demersul didactic personalizat trebuie să ia în considerare:
-

achiziţiile învăţării anterior dobândite, integrarea conţinuturilor pe niveluri de: explicareabstract şi interpretare-concret;

-

trebuie să asigure interdisciplinaritate;

-

trebuie să promoveze învăţarea prin cooperare;

-

să asigure o succesiune a unităţilor de învăţare, care să ofere posibilitatea stabilirii
cauzalităţilor şi să stimuleze reflecţia.
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Teoria şi practica pedagogică modernă scot în evidenţă diversitatea modalităţilor de transfer
al informaţiilor în procesul de predare-învăţare, ceea ce potenţează semnificativ şansele de a
dezvolta un învăţămând de calitate, competitiv şi performant.
Rezultatele cercetărilor întreprinse în cadrul proiectului Educaţie juridică de calitate - o
şansă mai bună de integrare socio-profesională! evidenţiază necesitatea valorificării acestei
diversităţi şi integrarea sa în mecanismele de promovare a actului de predare şi a celui de
învăţare.
Modalitatea de predare, ca un capitol distinct prevăzut în programa analitică, va include:
-

prelegeri;

-

predare prin colaborare, încurajarea feedback-ului;

-

formarea deprinderilor prin metoda particular-general, concret-abstract;

-

utilizarea instrumentelor moderne alternative la modelul clasic de predare, prin expunere
(videoproiecţie, jocuri de rol, învăţarea prin proiecte).

In viziunea noii proiectări curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele şi
tehnicile didactice, fapt ce îl responsabilizează semnificativ.
Luând în considerare rezultatele cercetărilor prealabile efectuate, recomandăm introducerea:
-

studiului individual;

-

jocului de rol;

-

analizei de caz;

-

proiectelor de grup.
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În scopul formării competenţelor specifice, recomandăm dezvoltarea unor practici de
relaţionare cu studentul, care să pună în valoare sau să conducă la dezvoltarea unor abilităţi
precum:
-

munca în echipă;

-

spiritul de iniţiativă;

-

autoevaluarea;

-

observarea, analiza, planificarea;

-

capacitatea de a lua decizii.

Prin Ghidul curricular se fac recomandări şi în ceea ce priveşte sistemul de evaluare şi notare.
Procesul este unul complex, care implică pe de o parte, o pregătire temeinică a cadrului
didactic precum şi un efort personal al acestuia pentru a diminua dacă nu chiar a elimina
subiectivismul în aprecierile pe care le face cu privire la nivelul pregătirii studentului. În acest
sens, poate una din cele mai optime modalităţi de verificare a cunoştinţelor şi notare obiectivă
este testarea scrisă tip grilă. Domeniul juridic este însă un domeniu aparte, în care testarea grilă
îşi obiectivează cel mai bine limitele. Evaluarea, ca proces de cuantificare a nivelului de
cunoaştere a unui domeniu ştiinţific, presupune două compenente:
-

măsurarea cantitativă sau calitativă a ceea ce reprezintă comportamentul observabil
circumscris obiectivului de evaluare;

-

emiterea unei judecăţi de valoare pe baza informaţiilor dobândite anterior.
Deşi principalul instrument de evaluare este reprezentat de test, acesta nu oferă totuşi o

imagine suficientă privind competenţele dobândite de student, ci mai degrabă doar o
radiografiere a informaţiilor pe care le deţine acesta într-un anumit domeniu de cunoaştere.
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În acest sens, Ghidul recomandă introducerea ca instrumente de evalure, alături de teste
precum şi de instrumentele care s-au demonstrat a fi omniprezente în metolodogia de lucru a
cadrelor didactice în facultăţile juridice - grile, referate, speţe:
- chestionare;
- activităţi experimentale;
- fişe recapitulative de inventariere;
-

portofolii.

3.2.O nouă configurare a planurilor de învăţământ în domeniul juridic
Dezbaterile în jurul curriculei universitare, modificările legislative substanţiale din cursul
anului 2011 precum şi previzionările privind alte schimbări în plan legislativ ce urmează a avea
loc în 2012, au condus la concluzia că cel mai relevant reper privind o nouă curriculă
universitară în domeniul juridic, se poate contura in jurul conceptului de plan de învăţământ.
Practic, vorbim de regândirea acestor planuri de învăţământ, astfel încât să răspundă noilor
provocări determinate de modificarea Codului Civil, de schimbările legislative care operează în
zona unora dintre profesiile juridice şi nu în ultimul rând, nevoilor de schimbare pe care însăşi
sistemul de învăţământ românesc le reclamă.
Astfel, rezultatele cercetărilor întreprinse prin proiectul Educaţie juridică de calitate – o
şansă mai mare de integrare socio-profesională!, conduc spre o nouă configuraţie a planurilor
de învăţământ aferente celor 4 ani de studii în domeniul juridic (Anexa).
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La baza acestei proiecţii stau rezultatele cecretărilor privind profesiile juridice, inserţia
socio-profesională a absolvenţilor de drept şi percepţia asupra pregătirii universitare în
domeniul juridic precum şi analiza comparativă a planurilor de învăţământ şi programelor
analitice din cele patru universităţi partenere care derulează acest proiect: Universitatea
Romano-Americană, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din
Braşov şi Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu.
Nu în ultimul rând, au fost luate în considerare, aprecierile exprimate în cadrul unor
workshopuri derulate de echipa de experţi a reprezentanţilor altor facultăţi de drept din
învăţământul public şi cel privat.
Deşi iniţial, la data redactării şi demarării implementării acestui proiect, nu s-a putut lua în
discuţie problema modificărilor in plan legislativ, apariţia acestora a determinat echipa de
experţi să regândească filosofia construcţiei curriculei universitare în domeniul juridic, prin
concentrarea atenţiei pe zona Planului de învăţământ. Astfel, proiecţia planului de învăţământ,
în forma propusă de experţi conferă siguranţă în privinţa şanselor de implementare integrală sau
parţială a noului proiect de curriculă.
Având în vedere autonomia universitară dar şi demersul individualizat care caracterizează
construcţia actului de predare, experţii au apreciat ca inoperabilă o predefinire a unor programe
analitice unice.
În varianta sa finală, Proiectul planului de învăţămant în domeniul juridic subsumează
cerinţele de viitor ale pregătirii unor tineri specialişti capabili să se integreze pe piaţa muncii în
domeniul în care s-au pregătit.
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