
 

 FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 
1.3. Departamentul Relații Internaționale și Studii Americane 
1.4. Domeniul de studii Relații Internaționale Studii Europene 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/ Calificarea Relații Internaționale Studii Europene 
  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei  Drept Internațional Public 
SLR 0118 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.dr.Micu Doina      dmicu390@gmail.com 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.dr.Micu Doina 

2.4. Anul de studiu  III 2.5. Semestrul  VI 
2.6. Tipul de 

evaluare 
Col. 

2.7. Regimul  
disciplinei 

 
DS 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână 
3 Din care 3.2. 

curs 
2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  
42 Din care 3.5. 

curs 
28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale  7 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  1 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  1 
Tutoriat   

Examinări   

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual  

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 
DEPARTAMENTUL  Relații Internaționale și Studii Americane  
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3.8. Total ore pe semestru 100 
3.9. Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum •  TGD 
4.2. de competenţe • Cunoștințe juridice generale 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului • Cunoștințe juridice generale 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului • Cunoștințe juridice generale 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Insusirea noțiunilor de bază și a instituțiilor specifice;  

• Capacitatea de a asuma responsabilități pe linia instaurării și menținerii 

păcii; 

•  Abilitatea aplicării în practică a cunoștințelor teoretice. 
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• Capacitatea de a-și asuma responsabilitatea și de autonomie în indeplinirea sarcinilor 

• Capacitatea de a interacționa la nivel social interstatal 

• Capacitatea de dezvoltare personală și profesionala 

• Capacitatea de argumentare și spirit critic 
 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

  

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 

• Familiarizarea studentilor cu cunostintele oferite 
de disciplina Drept internațional si posibilitatea 
ca ei sa opereze cu aceste cunoștințe, in calitate 
de salariati , demnitari, funcționari publici. 

 

7.2 Obiective specifice 

 

Cursul contribuie la formarea spiritului critic şi al 
gândirii argumentative şi judiciare. Înţelegerea 
sistemului juridic internațional contribuie la 
cunoaşterea relațiilor juridice interstatale și la 
înțelegerea raporturilor juridice care se stabilesc. 
 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



1. Stat, statalitate, ordine juridică 
globală. Sistemul juridic 
internaţional.  

Expunere orală și 

implicarea activă a 

studenților 

2. Relaţia existentă între dreptul 
internaţional public şi dreptul 
intern al statelor. Izvoarele DIP. 

  

3. Izvoarele dreptului internaţional 
public. Dreptul tratatelor. 

  

4. Subiectele dreptului internațional. 
Statutul persoanei fizice în dreptul 
internaţional public. 

  

5. Organizaţiile internaţionale 
universale și regionale. 

 

  

6. Răspunderea internațională.   

7. Teritoriul: concept, recunoaștere, 
succesiune. 

  

8. Dreptul mării și dreptul aerian.   

9. Soluţionarea diferendelor 
internaţionale. 
 

  

10. Curtea internaţională de justiţie – 
jurisprudență. 

 

  

11. Folosirea forței de către state și 
Dreptul internaţional umanitar. 

 

  

12. Protecţia regională a drepturilor 
indivizilor pe diferite continente - 
Europa, Africa. 

 

  

13. Protecţia regională a drepturilor 
indivizilor pe diferite continente - 
statele celor 2 Americi, Rusia. 
 

  

14. Jurisprudenţa regională şi 
aplicarea dreptului internaţional al 
drepturilor omului. 

 
 

  

Bibliografie: 

• M.W. Janis, An introduction to international law, Aspen, 1999; 

• M.N, Shaw, International law, Cambridge University Press, 1997. 

• R.M. Beşteliu, Drept internaţional.Introducere în dreptul  internaţional public, 

Ed.ALL  Educațional, Bucureşti,1998. 

• M.Niciu, Drept internaţional public, Ed.Servo Sat, Arad, 1997. 



• B.H, Weston, R.A. Falk, H. Charlesworth,  Supplement of basic documents to 

international law and world order, American Casebook Series, 1997. 

• H. Steiner, P. Alston, International human rights in context, Oxford University  Press, 

1996. 

• Dicţionar de drept internaţional public, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti,1982. 

8.2 Seminar/laborator 
 

Metode de predare Observaţii 

Tematica seminarului coincide cu aceea a 
cursului. 

Comentarii ale 
textelor legale, 
deciziilor 
instanțelor de 
judecată, 
jurisprudenței. 
Discuții și 
implicarea 
studenților prin 
participare activă și 
prezentarea de 
eseuri. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• Absolvenţii vor dobândi competenţe în cunoaşterea aprofundată a drepturilor fiecărei 

persoane, în evaluarea argumentată social şi legal a  cazurilor de discriminare şi în 

consilierea celor care doresc să găsească un remediu juridic în cazul încălcării 

drepturilor lor. Responsabilitatea și comunicarea adecvată mediului cultural și social în 

care se desfașoară activitatea vor deveni cunoștințe aplicate. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 
10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs    

10.5. Seminar/ 

laborator 
Eseu, discuții, motivare juridică Col. 60% 

10.6. Standard minim de performanţă  

• Nota 5 
 

 

Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  



..23.04.2016.......................  .............Conf. dr. Doina Micu..................................... 

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

 

 

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră  

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