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Conţinutul cursului:
Obiectul, problematica şi metodele istoriei filosofiei dreptului.
Istoria filosofiei dreptului în perioada antică.
Istoria filosofiei dreptului în perioada medievală.
Istoria filosofiei dreptului în perioada modernă.
Istoria filosofiei dreptului în perioada contemporană.
Şcoli şi curente în universul juridic.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe: să înţeleagă noţiunile de stat, putere de stat, societate, drept, realizarea dreptului, normă
juridică, interpretarea dreptului, răspundere juridică și argumentarea juridico-filosofică a acestora la
diferite etape a evoluției societății umane , să deosebească particularităţile principalelor curente filosofice
în determinare esenţei, scopului şi valorii dreptului, să descrie sub aspect filosofico-juridic geneza,
constituirea şi dezvoltarea instituției statului și dreptului, precum şi a principalelor instituţii juridice la
diferite popoare şi în diferite perioade, să identifice materia ce cuprinde noţiunile şi elementele de bază
ale ramurilor şi instituţiilor de drept, principiile ce stau la baza conceptelor de stat şi drept și
argumentarea juridico-filosofică a acestora la diferite etape a evoluției societății umane; să utilizeze în
mod liber terminologia juridică, să se exprime cursiv și concis în problemele ce privesc evoluția
instituțiilor statului și dreptului, să polemizeze argumentat pe problemele teoretice ale dreptului, să
demonstreze din punct de vedere filosofico-juridic necesitatea adoptării şi conţinutul actelor normative, să
aplice în activitatea practică metodologia cunoaşterii dreptului; să evalueze din punct de vedere
filosofico-juridic aspectele teoretice şi practice ale aplicabilităţii instituţiilor şi ramurilor de drept în
condiţiile proceselor integraţioniste contemporane, să proiecteze mecanisme de exercitare a puterii statale
bazate pe fundamente filosofico-juridice, să conştientizeze procesul evolutiv al principalelor sisteme de
drept contemporan, inclusiv conceptele filosofico-juridice ce stau la baza sistemelor respective, să
aprecieze importanţa şi valoarea dreptului în procesul de reglementare a relaţiilor socio-umane şi a
societăţilor contemporane.
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