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Conţinutul cursului:
Natura juridică a dreptului internaţional. Evoluţia dreptului internaţional. Sistemul dreptului internaţional.
Co-raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul naţional. Principiile dreptului internaţional public.
Dreptul răspunderii internaţionale. Teritoriul în dreptul internaţional. Populaţia în dreptul internaţional.
Dreptul diplomatic şi consular. Dreptul tratatelor internaţionale. Dreptul organizaţiilor internaţionale.
Dreptul reglementării paşnice a diferendelor internaţionale. Spaţiul aerian şi spaţiul extra-atmosferic.
Dreptul internaţional economic. Dreptul internaţional al mediului. Dreptul securităţii internaţionale.
Dreptul internaţional penal. Dreptul internaţional umanitar.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să înţeleagă locul şi rolul statului în procesul de codificare a dreptului internaţional; să înţeleagă metodele şi mijloacele de funcţionare a instituţiei răspunderii în dreptul internaţional; să cunoască geneza
evoluţiei şi constituirii dreptului internaţional; să cunoască sistemul subiectelor dreptului internaţional,
inclusiv sub aspect evolutiv sub aspect evolutiv; să interpreteze conceptul dreptului internațional în
contextul relațiilor internaționale contemporane; să interpreteze sistemul izvoarelor dreptului internațional
în lumina jurisprudenței internaționale; să utilizeze în mod liber terminologia dreptului internaţional în
conformitate cu interpretările date de instituţiile competente; să utilizeze terminologia juridică din dreptul
naţional în strictă concordanţă cu conceptul acesteia în dreptul internaţional; să analizeze procesul de
elaborare a proiectelor de acorduri internaționale în cadrul Comisiei de Drept Internațional; să analizeze
nivelul de aplicare a prevederilor teoretice în cadrul codificării dreptului internațional; să aplice prevederi
convenționale cu caracter obligatoriu pentru state în contextul unor raporturi internaționale; să aplice
jurisprudența internațională în condițiile examinării unei situații internaționale; să evalueze procesul de
racordare a dreptului naţional la dreptul internaţional; să evalueze influențarea reciprocă a dreptului
naţional şi a dreptului in-ternaţional, inclusiv prin prisma efectelor acestui proces; să examineze
mecanismele elaborate de dreptul internaţional prin care se asigură procesul de implementare a dreptului
internaţional în ordinea juridică internă a statelor; să examineze efectele hotărârilor instanţelor judiciare
internaţionale în raport cu ordinea juridică internă a statelor; să aprecieze rolul dreptului internațional în
promovarea conceptului supremației dreptului în cadrul relațiilor internaționale; să aprecieze locul și rolul
normelor juridice în cadrul sistemului normativ internațional.
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