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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept internaţional public  

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei O 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 3 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 42 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 75 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 

Tutoriat  - 

Examinări  - 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e  

a) Organizarea documentării şi selectarea surselor de documentare pentru rezolvarea 

problemelor de Drept internaţional; 

b) Utilizarea profesională a limbajului specific al disciplinei; 

c) Cunoaşterea şi înţelegerea modului de formare a deciziilor în activitatea 

organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

a) Înţelegerea raporturilor de sistem pe care dreptul internaţional le întreţine cu sistemele 

juridice naţionale (common law şi civil law); 

b) Capacitatea de a rezolva probleme de aplicare directă a dreptului internaţional de 

nivel de dificultate medie; 

c) Înţelegerea implicaţiilor morale, sociale şi economice ale normelor internaţionale, 

inclusiv ale normelor din categoria soft-law. 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cultivarea valorilor care susţin o societate internaţională stabilă  

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea izvoarelor dreptului internaţional;  

2. Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor domenii de reglementare în 

dreptul internaţional public; 

3. Explicarea particularităţilor sistemului dreptului internaţional public, 

analizate în raport cu sistemele de drept naţional; 

4. Identificarea criteriilor de validitate a normelor juridice, prin analiza mai 

multor tipuri de tratate, acte unilaterale, sentinţé arbitrale, avize 

consultative şi hotărîri ale CIJ, deciziile altor organe jurisdicţionale 

naţionale 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sistemul dreptului internaţional Expunerea, conversația 

euristică  

3 ore 

Izvoarele dreptului internaţional Expunerea, conversația 

euristică 

5 ore 

Actele unilaterale. Mijloacele prin care se determină normele 

juridice. Interpretarea 

Expunerea, conversația 

euristică 

3 ore 

Subiectele primare ale dreptului internaţional. Expunerea, conversația 

euristică 

3 ore 

Subiectele derivate ale dreptului internaţional. Expunerea, conversația 

euristică 

3 ore 

Persoanele private – subiecte limitate ratione materiae în 

dreptul internaţional. 

Expunerea, conversația 

euristică 

2 ore 
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Răspunderea internaţională. Expunerea, conversația 

euristică 

4 ore 

Sancţiunile în dreptul internaţional. Expunerea, conversația 

euristică 

3 ore 

Relaţiile diplomatice şi consulare. Expunerea, conversația 

euristică 

3 ore 

Contenciosul internaţional. Expunerea, conversația 

euristică 

4 ore 

Sistemul Naţiunilor Unite. Expunerea, conversația 

euristică 

3 ore 

Războiul în dreptul internaţional. Expunerea, conversația 

euristică 

2 ore 

Regimul juridic al spaţiilor internaţionale Expunerea, conversația 

euristică 

2 ore 

Dreptul international al mediului Expunerea, conversația 

euristică 

2 ore 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Discuţie asupra tipurilor de societate şi a tipurilor de drept (G. 

Schwarzenberger – Cele trei tipuri de drept) 

Studiul analitic al 

doctrinei, activitatea 

colectivă pe grupe de 

studenţi, studiu analitic 

de caz  

2 ore 

Raportul între dreptul internaţional şi dreptul intern. Monismul şi dualismul. 

Controlul de constituţionalitate a tratatelor 

Studiul analitic al 

doctrinei, activitatea 

colectivă pe grupe de 

studenţi, studiu analitic 

de caz 

2 ore 

Interpretarea în dreptul internaţional Studiul analitic al 

doctrinei, activitatea 

colectivă pe grupe de 

studenţi, studiu analitic 

de caz 

2 ore 

Extrădarea în dreptul internaţional. Cazul Pinochet Studiul analitic al 

doctrinei, activitatea 

colectivă pe grupe de 

studenţi, studiu analitic 

de caz 

2 ore 

Curtea Internațională de Justiție, cazurile Haya de la Torre, Corfu, 

Nottebohm, Platoul continental al Mării Nordului 

Studii de caz 2 ore 

Arbitraj internaţional. Italia vs. Elveţia. Fixarea frontierei la Alpe de Cravairola Studiul analitic al 

doctrinei, activitatea 

colectivă pe grupe de 

studenţi, studiu analitic 

de caz 

4 ore 
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Bibliografie 

Obligatorie  

1. Valentin Constantin, Drept internaţional, Universul Juridic, Bucureşti, 2010 

2. Valentin Constantin, Doctrină şi jurisprudenţă internaţională, EUV, Timişoara, 2004 

3. Beşteliu, Miga Raluca, Drept internaţional public, CH Beck, 2010  

4. Aurescu, Bogdan, Sistemul jurisdicțiilor internaționale,  CH Beck, 2013. 

Alternativă   

1. Carreau, Dominique, Marella, Fabrizio, Droit International, A.Pedone, Paris, 2012;  

2. Dinh, Nguyen Quoc, Daillier, Patrick, Pellet, Alain, Droit International public, Librairie 

Générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2009; 

3. Grotius, Hugo,  Despre dreptul razboiului si al pacii, Ed. Stiintifica, Bucuresti 1968. 

4. Shaw, Malcom N., International Law, ed. 6, Cambridge University Press, 2008. 

5. Schwarzemberger, Georg, International Law, vol I, ed. a III-a, Stevens & Sons Limited, 

Londra, 1957; International Law, vol II, ed. a III-a, Stevens & Sons Limited, Londra, 1968; 

International Law, vol III, ed. a III-a, Stevens & Sons Limited, Londra, 1976; International 

Law, vol IV, ed. a III-a, Stevens & Sons Limited, Londra, 1986 

6. Brumar, Catrinel, Deteseanu Daniela-Anca,  Onica-Jarka, Beatrice, Drept international 

public. Caiet de seminar, CH Beck, 2006. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

În materia dreptului internaţional, aşteptările comunităţii epistemice şi ale practicienilor converg: 

studiul dreptului internaţional public la nivel de licenţă trebuie să înzestreze studenţii cu cunoştinţe şi 

competenţe de natură să distingă chestiunile legate de aplicarea dreptului internaţional în sistemul 

internaţional și să înțeleagă problemele aplicării dreptului internațional în sistemul de drept intern. 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanță 

Verificarea scrisă (examen 

scris) de tip descriptiv. 

90% 

   

10.5 

Seminar  

Se verifică îndeplinirea de către fiecare 

student a standardelor minime de 

performanță 

Activităţi de tipul proceselor 

simulate în drept internaţional 

10% 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. Utilizarea limbajului juridic general şi a terminologiei specific dreptului internaţional; 
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2. Utilizarea adecvată a normelor juridice în funcţie de izvorul lor juridic;  

3. Însuşirea competenţelor de bază necesare pentru a asuma rolurile procesuale specifice 

procesului internaţional; 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

27/09/2021   

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura directorului departamentului 

 

 

 

 


