
 

Centrul de Formare şi Cercetare în Administraţia Publică 

 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Cererea de propuneri de proiecte nr. 156 “Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii” 
Axa prioritară nr. 1 “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenție 1.2 “Calitate în învăţământul superior” 
 
Titlul proiectului: „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la  
programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ” 
Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, CEntrul de Formare şi Cercetare în Administraţia Publică (CEFCAP) 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/136421, Cod SMIS: 53191 
 
 

 

Titluri propuse pentru lucrările participanților la   
competiția studențească din cadrul proiectului DISSAJ, cu tema: 

„Zilele carierei. Calitate în formarea de competenţe, abilităţi şi calificări în domeniile Ştiinţe 
Administrative şi Ştiinţe Juridice în parteneriatul inovativ public-privat”. 

 

1. Abilități specifice profesiei de avocat 
2. Competențe profesionale pentru a deveni judecător 
3. Exigențele profesiei de procuror 
4. Pledoaria – esența profesiei juridice 
5. Importanța și utilitatea metodei logice de interpretare a normei juridice 
6. Importanța și utilitatea metodei gramaticale de interpretare a normei juridice 
7. Importanța și utilitatea metodei teleologice de interpretare a normei juridice 
8. Importanța și utilitatea metodei sistematice de interpretare a normei juridice 
9. Elemente ce determină calitatea redactării unei hotărâri judecătorești 
10. Evoluția profesională în materia științelor juridice 
11. Inovarea în drept 
12. Competențe profesionale necesare accesului la un job în structurile Uniunii Europene 
13. Absolventul de drept și opțiunile sale de carieră 
14. Agenții economici și nevoile acestora privind consultanța juridică 
15. Vocația în drept 
16. Importanța aplicației practice 
17. Profesia de notar – carieră de success 
18. Viitorul tehnologiei IT în profesiile juridice 
19. Dezvoltarea durabilă 
20. Percepția tinerilor privind îmbătrânirea populației active 
21. Calitatea resursei umane – condiție a succesului unei afaceri 
22. Consultanța juridică și formele sale 
23. Competențele necesare pentru redactarea de documente specifice profesiilor juridice 
24. Limbajul specific profesiilor juridice 

 
 

     Întocmit, 
Specialist Educație Științe Juridice Licenţă 
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