
 

Conţinutul cursului: 

Natura juridică a dreptului refugiaţilor. Principiile dreptului refugiaţilor. Legislaţia naţională în materie de 

refugiaţi. Dreptul de azil in Uniunea Europeană. Sistemul Dublin. Protecţia regională a refugiaţilor. 

Criterii si proceduri de determinare a statutului de refugiat. Informaţia din ţara de origine. Interviul. 
Evaluarea cazului. Excluderea. Încetarea protecţiei. Conflicte interne şi dislocarea. Noţiuni generale 

privind apatridia. 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competen-

ţe: să înțeleagă esența conceptului dreptului refugiaților/dreptului de azil; să înţeleagă funcţiile statului în 

procesul de punere în aplicare a instituţiei de azil; să descrie procesul evolutiv al politicii în materie de 
azil/refugiaţi; să descrie constituirea sistemelor de protecţie a refugiaţilor şi a persoanelor intern-deplasa-

te; să identifice cadrul normativ ce reglementează statutul juridic al refugiaților și a solicitanților de azil; 

să identifice instituțiile ce examinează solicitarea de azil la nivel național; să definească criteriile ce tre-

buie acumulate pentru a îndeplini cerințele unei solicitări de azil; să definească metodele aplicabile de 
organizațiile internaționale la identificarea refugiaților și a persoanelor intern-deplasate; să utilizeze cad-

rul normativ național și internațional în contextul asigurării drepturilor și libertăților fundamentale persoa-

nei solicitante de azil; să interpreteze rolul instanțelor judiciare naționale și internaționale în asigurarea 
drepturilor solicitanților de azil; să aplice noile tehnologii informaționale în procesul de argumentare a 

necesității unificării cadrului normativ aplicabil refugiaților și a persoanelor intern-deplasate; să aplice 

conceptul caracterului cutumiar al principiilor dreptului refugiaților/azil; să utilizeze în mod liber termi-
nologia dreptului refugiaților/azil în conformitate cu interpretările date de instituțiile competente; să reali-

zeze un studiu de caz privind depunerea solicitării de azil către organele competente; să aprecieze proce-

sul de racordare a dreptului național în materie de azil la standardele UNHCR; să examineze mecanismele 

elaborate de dreptul internațional prin care se asigură procesul de implementare a dreptului refugiaților/ 
azil în ordinea juridică internă a statelor; să conștientizeze procesul de codificare al dreptului refugiaților; 

să examineze formele de racordare a cadrului național la prevederile internaționale în contextul angaja-

mentelor asumate de state; să aprecieze importanța dreptului refugiaților în contextul asigurării drepturilor 
și libertăților ale omului; să fie capabil să conlucreze cu experți în materie de refugiați în contextul 

argumentărilor aduse în fața autorităților competente în materie. 
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