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

Universitatea „Spiru Haret”
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Braşov
Drept
Cooperare internaţională în justiţie
Masterat
Master în ştiinţe juridice

2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

SISTEME INTERNAŢIONALE DE PROTECŢIE A
DREPTURILOR OMULUI

2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de
seminar
2.5. Anul de studiu
I

SA/MDRBV/1/1/3
Conf.univ.dr. Artene Diana
Conf.univ.dr. Artene Diana
2.6.Semestrul

I 2.7. Tipul de evaluare

E

2.8.Regimul
disciplinei

D.S.I.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

3
42

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

2
28

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
97
3.7 Total ore studiu individual
139
3.9 Total ore pe semestru
6
3.10 Număr de credite

1
14
ore

25
25
25
1
1
20

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Drept internaţional public; Protecţia internaţională a drepturilor omului; Libertăţi
fundamentale

4.2 de competenţe

Utilizarea curentă a cunoştinţelor şi aptitudinilor
deprinse în timpul studiilor de licenţă.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia.
cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Seminariile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale:
-Capacitatea de a corobora noţiunile însuşite în timpul studiilor de licenţă cu studiul aprofundat în
domeniu.
- Înţelegerea structurii, a modului de funcţionare şi de interacţiune al organismelor international de
protecţie a drepturilor omului.
- Capacitatea de a înţelege, selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi dobândite prin învăţare,
pentru a putea rezolva cu success toate categoriile de probleme în situaţii reale de muncă sau de învăţare,
precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală.
- Cunoaşterea principalelor sisteme de promovare a drepturilor omului şi evaluarea eficienţei
diferitelor sisteme de promovare şi protecţie a drepturilor omului.
- Responsabilitate şi independenţă de acţiune practică.

Competenţe
transversale

Abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicării, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi
multiculturalităţii.
Capacitatea de a concepe proiecte şi a le derula, creativitate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei -Însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind: evolutia drepturilor
omului; sursele; instituţiile; documentele programatice; drepturile
civile şi politice; drepturile economice, sociale şi culturale;
7.2 Obiectivele specifice
-Cunoaşterea principalelor sisteme de promovare a drepturilor omului.
-Evaluarea, pe baza analizei comparate, a eficienţei diferitelor sisteme
de promovare şi protecţie a drepturilor omului.
-Înţelegerea rolului drepturilor omului într-o lume globalizată.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Primele preocupări pentru
protecția drepturilor omului
2. Sistemul de protecție a
drepturilor omului în cadrul
Organizației Națiunilor Unite (I)
3. Sistemul de protecție a
drepturilor omului în cadrul
Organizației Națiunilor Unite (II)
4. Carta Organizației Națiunilor
Unite
5. Declarația Universală a
Drepturilor Omului

6. Pactele internaționale privind
drepturile omului
7. Alte convenții ONU privind
drepturile omului

8. Proceduri extraconvenționale
de protecție a drepturilor
omului la nivelul ONU
9. Sistemul interamerican de
protecție a drepturilor omului

10. Sistemul African de protecție a
drepturilor omului
11. Carta arabă a drepturilor
omului
12. Probleme speciale ale
dreptului internațional al

Metode de predare
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii, ca regulă de
predare. Acces la resurse
multimedia.

Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse
multimedia.
Clasic. Interacţiunea cu
studenţii. Acces la resurse

Observaţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii. Se recomanda să
fie citit cursul înaintea predării
pentru facilitarea interacţionării în
timpul predării.
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la

multimedia.
debutul activităţii
drepturilor omului: protecția
minorității
Clasic. Interacţiunea cu
Suportul de curs este distribuit
13. Dreptul internaţional
studenţii. Acces la resurse
studenţilor pe cale electronică la
procedural al drepturilor
multimedia.
debutul activităţii
omului
Clasic. Interacţiunea cu
Suportul de curs este distribuit
14. Protecţia internatională a
studenţii. Acces la resurse
studenţilor pe cale electronică la
drepturilor omului prin alte
multimedia.
debutul activităţii
instituţii ale dreptului
internaţional public
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:
- Protectia europeana si internationala a Drepturilor Omului: Titus Corlatean Editura Universul
Juridic Mai 2012;
- Aspecte privind protectia drepturilor omului: Farcas Augustin Vasile, Lica Farcas Editura Universul
Juridic Mai 2012;
-Drept European şi Internaţional al drepturilor omului, Fredric Sudre, Traducere de Raluca Bercea şi
colectiv, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
- Marile hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului : Frederic Sudre, Jean- Pierre Marguenaud, Joel
Andriantsimbazovina, Adeline Gouttenoire, Michel Levinet Editura Rosetti International Ianuarie 2012;
- Conventia europeana a drepturilor omului. Editia a 6-a Editura Hamangiu, Noiembrie 2011;
- Drepturile omului - valente juridice si canonice : Grigoriana Manuela Preduca Editura C.H. Beck, 2011;
- Interesul general si drepturile fundamentale ale omului. Editia a II-a : George Coca, Editura Universul
Juridic, 2011;
- Filosofia drepturilor omului : Gheorghe Danisor Editura Universul Juridic Mai 2011;
- Protecţia Europeană a Drepturilor Omului, Bianca Selejan-Guţan, editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Convenţia europeană a drepturilor omului, vol. I şi II – C. Bîrsan, Ed. C.H. Beck, 2005, 2006;
- Groza A., Comunităţile europene şi Cooperarea politică europeană. Emergenţa unei identităţi europene,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;
-Dreptul internaţional al drepturilor omului, Liviu Popescu, editura C.H. Beck, 2005;
-Principiile generale ale dreptului: Alexandru F. Măgureanu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Se folosesc
1. Primele preocupări pentru protecția
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe culegeri de
drepturilor omului
speţe.
Analiză
comparativă
pe
baza
datelor
oferite
Idem
2. Sistemul de protecție a drepturilor
omului în cadrul Organizației Națiunilor la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
Unite ( I)
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
3. Sistemul de protecție a drepturilor
omului în cadrul Organizației Națiunilor la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
Unite (II)
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
4. Carta Organizației Națiunilor Unite
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
5. Declarația Universală a Drepturilor
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
Omului
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
6. Pactele internaționale privind
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
drepturile omului
7. Alte convenții ONU privind drepturile Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
omului
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
8. Proceduri extraconvenționale de
protecție a drepturilor omului la nivelul la curs. Problematizare, rezolvare de speţe.
ONU
9. Sistemul interamerican de protecție a Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
drepturilor omului

10. Sistemul African de protecție a
drepturilor omului
11. Carta arabă a drepturilor omului

Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe

12. Probleme speciale ale dreptului
internațional al drepturilor
omului:protecția minorității
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Idem
13. Dreptul internaţional procedural al
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe
drepturilor omului
Analiză comparativă pe baza datelor oferite Se folosesc
14. Protecţia internatională a
la curs. Problematizare, rezolvare de speţe culegeri de
drepturilor omului prin alte instituţii
speţe.
ale dreptului internaţional public
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:
- Protectia europeana si internationala a Drepturilor Omului: Titus Corlatean Editura Universul Juridic Mai
2012;
- Aspecte privind protectia drepturilor omului: Farcas Augustin Vasile, Lica Farcas Editura Universul
Juridic Mai 2012;
-Drept European şi Internaţional al drepturilor omului, Fredric Sudre, Traducere de Raluca Bercea şi
colectiv, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
- Marile hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului : Frederic Sudre, Jean- Pierre Marguenaud, Joel
Andriantsimbazovina, Adeline Gouttenoire, Michel Levinet Editura Rosetti International Ianuarie 2012;
- Conventia europeana a drepturilor omului. Editia a 6-a Editura Hamangiu Noiembrie 2011;
- Drepturile omului - valente juridice si canonice : Grigoriana Manuela Preduca Editura C.H. Beck, 2011;
- Interesul general si drepturile fundamentale ale omului. Editia a II-a : George Coca, Editura Universul
Juridic Iulie 2011;
- Filosofia drepturilor omului : Gheorghe Danisor Editura Universul Juridic Mai 2011;
- Protecţia Europeană a Drepturilor Omului, Bianca Selejan-Guţan, editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Convenţia europeană a drepturilor omului, vol. I şi II – C. Bîrsan, Ed. C.H. Beck, 2005, 2006;
- Groza A., Comunităţile europene şi Cooperarea politică europeană. Emergenţa unei identităţi europene,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;
-Dreptul internaţional al drepturilor omului, Liviu Popescu, editura C.H. Beck, 2005;
-Principiile generale ale dreptului: Alexandru F. Măgureanu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor din planurile de seminar cu specialişti de la instituţii
juridice de stat, dar şi de la organizaţii private.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Evaluarea conţinutului
ştiinţific a lucrării
masterandului.
Coerenţa logică, gradul
de asimilare a
cunoştinţelor şi a
limbajului de
specialitate.

Examen

10.3 Pondere din
nota finală
90%

10.5 Seminar/laborator

Implicarea cu întrebări,
comentarii, exemple de
analiză.
Capacitatea de a opera
cu cunoştinţele, studiu
individual.

Frecvenţa şi soliditatea
participării la orele de
seminar.

10%

10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie; rezolvarea unor speţe cu nivel scăzut de dificultate

Data completării:

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

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

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

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

Data avizării în departament
………………………………

Semnătura şefului de departament
……………………………………

