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Conţinutul cursului:
Obiectul ştiinţei istoriei a statului şi dreptului şi locul ei în sistemul ştiinţelor juridice.Istoria statului
şi dreptului în antichitate.Statul şi dreptul în Ţările Orientului Antic.Istoria statului şi dreptului în Grecia
Antică.Statul şi dreptul în Roma Antică.Istoria statului şi dreptului în Evul Mediu.Statul şi dreptul feudal
în ţările Europei Centrale şi de Sud-Est.Istoria statului şi dreptului în Epoca Modernă. Statul şi dreptul în
Anglia. Statele Unite ale Americii. Statul şi dreptul în Franţa. Statul şi dreptul în Germania. Statul şi
dreptul în Rusia. Statul şi dreptul în Japonia şi China.America Latină.Istoria statului şi dreptului în Epoca
Contemporană în SUA.Statul şi dreptul în Marea Britanie.Statul şi dreptul în Rusia modernă.Statul şi
dreptul în Germania.Statele Europei Centrale şi de Est. Statul şi dreptul în Franţa şi Italia.Statul şi dreptul
în Japonia şi China. Statul şi dreptul evreiesc.Criza generală a sistemului socialist şi prăbuşirea
lui.Constituirea şi dezvoltarea sistemului de drept contemporan.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe: să explice conceptele, metodele şi teoriile utilizate în interpretarea şi compararea autorităţilor
publice în SUA, Franţa, Germania, China, Rusia, modul lor de desemnare. Să identifice izvoarele
dreptului şi locul acestuia în sistemele, familiile contemporane de drept Să reproducă mecanismul
apariţiei statului şi a principalelor instituţii juridice la diverse etape.Să descrie atribuţiile organelor
legislative, executive şi judiciare, raportul dintre autorităţile publice, cât şi echilibrul de colaborare între
ele din principalele state europene. Să analizeze procedurile legate de organizare a statului, a puterilor
statale ale ţărilor străine să compare actele normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea
autorităţilor publice centrale din statele străine; Să utilizeze noţiuni, categorii, legităţi privind Instituirea şi
evoluţia statului şi dreptului. Studenţii să demonstreze intregul set de cunoştinţe ce ţine în mod prioritar
de materia vastă şi multilaterală a istoriei universale ale statului şi dreptului, de evoluţia normelor
juridice, tehnicii juridice, oraganelor de stat, drepturilor omului şi cetăţeanului, statului de drept inclusiv
separaţiei puterilor în stat;
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