FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Drept si Ştiinţe Sociale
de Ştiinţe Juridice si Administrative
Științe Juridice

1.5. Ciclul de studii
Licenţă
1.6. Programul de studii
Drept
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Drept international public
2.2. Cod disciplină DR II 4
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Hurbean Ada
2.4. Titularul activităţii de seminar
Hurbean Ada
2.5. Anul de
II 2.6.
I
2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul disciplinei (O
O
studiu
Semestrul
evaluare
– obligatorie, Op –
(E/C/VP)
opţională, F – facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
2
saptamana
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
24
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
2
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
20
Tutoriat
Examinări
12
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore din planul de învăţământ
42
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4
Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Dreptul international public va fi studiat dupa parcurgerea
cursului de drept constitutional.
4.2. de competenţe
4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Videoproiector samd
5.2. de desfăşurarea a
Sală dotată cu tablă samd
seminarului/laboratorului
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C3. (4/2 credite) Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a
celorlalte instrumente juridice internaţionale
C4. (4/2 credite) Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din
dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state.
Competenţe transversale
6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Studiul dreptului international public isi propune sa ofere studentilor cele mai
disciplinei
importate notiuni referitoare la stat ca subiect principal al dreptului international,
dar si notiuni referitoare la subiectele derivate, lateritoriu, la dreptul tratatelor si

7.2 Obiectivele specifice

elemente in legatura cu solutionarea pe cale pasnica a diferedelor.
Se urmareste creşterea gradului de ordonare şi creativitate a gândirii juridice, în
implementarea ideii de promovare şi respectare a legalităţii si prezentarea,
explicarea şi analiza doctrinei şi practicii judiciare în domeniu, contribuind la
sporirea gradului de cunoaştere a relaţiilor juridice existente in dreptul
international.

7. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Notiuni introductive. Rolul, scopul, trasaturile si fundamentul Prelegere, discuţii
dreptului international
2. Notiuni introductive. Diviziunile dreptului international si
Prelegere, discuţii
raportul dintre acesta si dreptul intern
3. Izvoarele dreptului international
Prelegere, discuţii
4. Principiile fundamentale ale dreptului international
Prelegere, discuţii
5. Subiectul principal al dreptului international-statul.
Prelegere, discuţii
Neutralitatea statelelor . Recunoasterea statelor si guvernelor.
6. Subiectul principal al dreptului international-statul.
Prelegere, discuţii
Succesiunea statelor si raspunderea internationala a acestora
Populatia.
7. Subiectul principal al dreptului international-statul. Cetatenia Prelegere, discuţii
si regimul juridic al strainilor. Dreptul de azil. Expulzarea si
extradarea. Refugiatii.
8. Subietele derivate ale dreptului international public. Prelegere, discuţii
Organizatiile interguvernamentale. Vaticanul
9. Subietele derivate ale dreptului international public. Miscarie Prelegere, discuţii
de eliberarea nationala. Organizatiile internationale
neguvernamentale. Societatile transnationale.
10. Teritoriul in dreptul international public. Teritoriul de stat. Prelegere, discuţii
Frontierele. Fluviile internationale si cananele maritime
11. Teritoriul in dreptul international public. Dreptul marii. Zonele Prelegere, discuţii
polare. Spatiul aerian, extraatmosferic si coprpurile ceresti.
12. Dreptul tratatelor. Incheierea, intrarea in vigoare, efectele si Prelegere, discuţii
apicarea tratatelor.
13. Dreptul tratatelor. Interpretarea, efectele, modificarea si Prelegere, discuţii
incetrea tratatelor.
14. Solutionarea diferendeor internationale pe cale pasnica.
Prelegere, discuţii
8.2 Bibliografie
Mona Maria Pivniceru, Drept international public, Ed. Hamagiu, 2007
Gh. Moca, M. Dutu, Drept international public, Ed. Universul Juridic, 2008
D. Mazilu, Drept international public, vol. 1 si 2, ed. Lumina Lex, 2010
A. Preda Matasescu, Tratat de drept international public, ed. Hamagiu, 2010
A. Nastase, C. Jura, F. Coman, 14 prelegeri de Drept international public, Ed. C. H. Beck, 2012

Observaţii

Seminar
8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei drept internationa public este coroborat cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatilor profesionale si ale angajatorilor reprezentativi.
9. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 metode de evaluare
10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs
Evaluare finală
Examen scris
70%

10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar
30%
10.6 Standard minim de performanţă:
Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europeene şi internaţionale într-un proiect professional.
Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept
european şi cele din dreptul altor state.
Data completării
...........................
Data avizării în catedră
……………………….

Semnătura titularului de curs
……………..………………

Semnătura titularului de seminar
………………………………….
Semnătura director de departament
.…………………………………...

