Activităţi extracurriculare (a personalului didactic şi studenţesc)
-

Acordarea consultaţiilor curente;

-

Contribuţia personalului didactic la formarea capacităţilor de percepere şi deprindere
practică a specialităţii;

-

Contribuţia personalului didactic la formarea abilităţilor şi deprinderilor de cercetare
ştiinţifică;

-

Pentru studenţii cu interese ştiinţifice ce depăşesc programele obiţnuite de instruire,
Catedra Drept din cadrul Facultăţii Pază, Protecţie şi Securitate, organizează şedinţe de
lucru în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc, precum şi în cadrul Laboratorului Ştiinţific
Studenţesc.

-

Sunt organizate diverse activităţi de ordin educativ şi cultural-sportiv pentru studenţii
facultăţii;
Astfel, sunt elaborate pentru fiecare disciplină predată curriculum universitar, fişe ale

disciplinelor şi alte materiale necesare.
Problematica activităţii de cercetare ştiinţifică realizată de membrii catedrei vizează
domeniul Protecţiei, Pazei şi Securităţii sub aspectul pregătirii juridice a specialiştilor.
Direcţia de cercetare a catedrei este „Aspecte educaţionale şi juridice ale Protecţiei, Pazei
şi Securităţii”.
Pe parcursul anilor, au fost elaborate şi publicate numeroase lucrări ştiinţifice şi
metodice. Printre cele mai importante, sunt: Arhiliuc S. „Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor
Republicii Moldova”; Baltag D. „Cercetarea ştiinţifică a fenomenului juridic”. Ghid
metodologic; „Statul - subiect al răspunderii juridice”; „Răspunderea şi responsabilitatea juridică
a judecătorilor în exercitarea justiţiei”; Buguţa E

,,Instituţia împăcării în dreptul penal al

Republicii Moldova ’’. Monografie. Guţu Alexei ,, Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi
sportului în Republica Moldova (2013-2020)/ Proiect. Capitolul VI: Perfecţionarea cadrului
legislativ al culturii fizice şi sportului ’’ Cernomoreţ S. „Samavolnicia în dreptul penal”;
Cojocaru R. „Drept penal. Partea specială. Culegere de speţe”; „Note de curs: Infracţiuni contra
sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale. Un număr semnificativ de absolvenţi ai catedrei,
specialişti în domeniul securităţii, activează în diverse instituţii şi structuri ale statului, precum şi
peste hotarele ţării.
Catedra dispune de un laborator ştiinţifico-metodic, în care sunt organizate şi desfăşurate diverse
activităţi de cercetare ştiinţifică, în scopul perfecţionării procesului de pregătire a studenţilor şi
cadrelor didactice în domeniul dreptului.

Membrii catedrei se ocupă în permanenţă de perfecţionarea procesului instructiv,
elaborînd noi metode conceptuale de predare, bazate pe un complex de instrumente inovaţionale,
în concordanţă cu Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică
şi Sport (2015-2020) şi cu standardele europene.

