
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licențiat în științe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de științe juridice  

2.1. Denumirea disciplinei Drept internaţional public  

2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 

curs 

Conf. dr. Gyula FÁBIÁN  

2.3. Titularul (ii) activităţilor 

de  

                              

seminar Asist. drd. Orsolya BALÁZS-LÉSZAI  

laborator   

proiect   

2.4. Anul de 

studiu 

2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7. Regimul 

disciplinei 

DS 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practica 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practica 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore  

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40  

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20  

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10  

Aprobat prin decizia 

Consiliului Facultăţii  

nr. 6/12.09.2019 

                               



d) Tutoriat 10  

e) Examinări  4  

f) Alte activităţi:  10  

3.7. Total ore 

studiu individual 

94  

3.8. Total ore pe 

semestru 

150  

3.9. Numărul de 

puncte de credit 

5  

 

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  sală de min. 40 de locuri, dotată cu 

videoproiector, calculator 

5.2.  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 sală de min. 40 de locuri, dotată cu tablă 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

– Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din 

domeniul juridic 

– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic; 

– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale; 

– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state; 

– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă; 

– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă 

din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor; 

Competenţe 

transversale 

– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea 

regulilor deontologice specifice domeniului; 

– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), 

cu respectarea palierelor ierarhice;  

– Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie 

internaţională; 

 

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 Observaţii 

1. Sistemul dreptului internaţional (definiţie, evoluţie 

istorică)  

Curs interactiv   

           2. Principiile fundamentale ale dreptului 

internaţional 

Curs interactiv   

3. Izvoarele dreptului internaţional (tratatul şi actele 

unilaterale) 

Curs interactiv   

4. Subiectele primare ale dreptului internaţional Curs interactiv   

5. Subiectele derivate ale dreptului internaţional Curs interactiv   

6. Statutul persoanei fizice în dreptul internaţional Curs interactiv   

7. Regimul juridic al teritoriului în dreptul 

internaţional public 

Curs interactiv   

8. Răspunderea internaţională Curs interactiv   

9. Drept diplomatic şi consular Curs interactiv   

10. Soluţionarea diferendelor internaţionale pe cale 

paşnică 

Curs interactiv   

11. Dreptul internaţional umanitar Curs interactiv   

Bibliografie 

 

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

2. Kovács Péter, Nemzetközi jog, Osiris, Budapest, 2006. 

 

 

 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

 Analiza sedes materiae  

 Exersare subsumţie  

Bibliografie 

Kovács Péter, Nemzetközi jog, Osiris, Budapest, 2006. 

 

 

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 10.3. Pondere din nota 

finală 

 

10.4. Curs  Examen oral 100%  

    

10.5 . 

 

Seminar    

Laborator    

Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei 5 la examinarea finală  

  

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

10.09.2019   Dr. Gyula Fábián                         Drd. Orsolya Balázs-Lészai   

                                           

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

11.09.2019       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Zsolt Kokoly 

 

  


