Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 8/21.09.2017

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Drept
Licență
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul

Departamentul de relaţii internaţionale şi studii
europene
Drept internaţional public
Conf. dr. Gyula FÁBIÁN
Asist. drd. Orsolya LÉSZAI

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs
2.3. Titularul (ii) activităţilor de seminar
laborator
proiect
2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
3
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

42

Din care: 3.5. curs

28

2.7. Regimul disciplinei

3.3. seminar /
laborator/
proiect/
practica
3.6. seminar/
laborator/
proiect/
practica

Distribuţia fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activităţi:
3.7. Total ore studiu individual
58
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Numărul de puncte de credit
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
-

4

DI

1

14

ore
18
6
20
8
4
0

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului
5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului




sală de min. 40 de locuri, dotată cu videoproiector, calculator
sală de min. 40 de locuri, dotată cu tablă

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi de utilizare adecvată a ansamblului integrat, coerent,
dinamic şi deschis de cunoştinţe şi abilităţi în vederea cunoaşterii funcţionării dreptului
internaţional public.
Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric;
Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii;
Capacitatea de a interpreta tratatele, convenţiile internaţionale;
Cunoaşterea jurisprudenţei.

Introducerea studenţilor în noţiunile elementare ale jurisdicţiei instanţelor internaţionale şi
familiarizarea lor cu conceptele de bază ale principiilor fundamentale ale dreptului internaţional
public;
Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a organizaţiilor internaţionale;
Soluţionarea conflictului dintre normele de drept unional, drept intern şi drept internaţional
public;
Clarificarea statutului persoanei fizice (cetăţean, refugiat, apatrid, prizonier de război, străin) în
sistemul dreptului internaţional public.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

1. realizarea unei prezentări generale asupra scopului, rolului şi
perspectivelor dreptului internaţional public în ansamblul sistemului
juridic;
2. familiarizarea cu termenii de specialitate;
3. însuşirea noţiunilor teoretice de bază ale dreptului internaţional
public;
4. cunoaşterea regimurilor juridice fundamentale ale dreptului
internaţional public;
5. dezvoltarea raţionamentului juridic;

7.2. Obiectivele specifice

a) asigurarea unei operativităţi în folosirea tratatelor, convenţiilor
internaţionale şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie Internaţionale
b) dezvoltarea raţionamentului juridic şi a abilităţii de analiză şi sinteză a
informaţiei acumulate;
c) verificarea şi dezvoltarea abilităţii individuale a utilizării noţiunilor
teoretice acumulate la cazuri concrete.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Metode de predare
1. Sistemul dreptului internaţional (definiţie, evoluţie Curs interactiv
istorică)
2. Principiile fundamentale ale dreptului Curs interactiv
internaţional

Observaţii
2 ore
2 ore

3. Izvoarele dreptului internaţional (tratatul şi actele
unilaterale)
4. Subiectele primare ale dreptului internaţional
5. Subiectele derivate ale dreptului internaţional
6. Statutul persoanei fizice în dreptul internaţional
7. Regimul juridic al teritoriului în dreptul
internaţional public
8. Răspunderea internaţională
9. Drept diplomatic şi consular
10. Soluţionarea diferendelor internaţionale pe cale
paşnică
11. Dreptul internaţional umanitar
Bibliografie

Curs interactiv

4 ore

Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv

2 ore
1 oră
1 oră
4 ore

Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv

2 ore
1 ore
2 ore

Curs interactiv

3 ore

1. Valentin, Constantin, Drept internaţional, Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
2. Adrian Năstase, Cristian Jura, Florian Coman, 14 prelegeri de Drept Internaţional Public, C.H. Beck,
Bucureşti, 2012;
3. Kovács Péter, Nemzetközi jog, Osiris, Budapest, 2016.

8.2. Seminar

Metode de predare
Analiza sedes materiae

Observaţii

Exersare subsumţie
Bibliografie
Kovács Péter, Nemzetközi jog, Osiris, Budapest, 2016.
8.3. Laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.4. Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.5. Practica

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

Examen oral

10.3. Pondere din nota
finală
100%

10.5 .

Seminar
Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă

Data completării

Semnătura titularului disciplinei

20.09.2017

Data avizării în departament
21. 09. 2017

..................................

Semnătura titularului/rilor de aplicații
...................................

Semnătura directorului de departament
…............................

