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Specialitatea: Drept, anii de studii 2019-2020 
 

 

Conţinutul cursului: 

Obiectul şi metoda. Izvoarele DIP. Norma conflictuală. Aplicarea legii străine și instituții specifice. 

Procedura civilă internaţională. Persoana fizică în DIP. Persoana juridică în DIP. Statul ca subiectul DIP. 

Drepturi reale în DIP. Proprietatea intelectuală în DIP. Raporturi contractuale în DIP. Raporturi 

extracontractuale în DIP. Raporturi de familie în DIP. Raporturi de succesune în DIP. Raporturi de muncă 

în DIP. 

 

Finalităţi de studiu:  

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

competenţe: să definească conceptele, metodele şi teoriile utilizate în interpretarea şi compararea 

instituţiilor din dreptul naţional, particularităţile instituţiilor politice, sistemul autorităţilor publice, modul 

lor de desemnare, atribuţiile organelor legislative, executive şi judiciare, raportul dintre autorităţile 

publice, cât şi echilibrul de colaborare între ele; să utilizeze şi să interpreteze normele ce reglementează 

relaţiile fundamentale în stat şi în societate, izvoarele dreptului şi locul acestuia în sistemul normativ 

social, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi garanţiile lor juridice, inclusiv metodele şi 

mijloacele de punere în aplicare a procesului în cauză; să realizeze studiul   juridic şi diferenţa dintre 

prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii juridice specifice; 

să aplice cunoştinţele acumulate în practica cotidiană pentru atingerea obiectivului propus şi să realizeze 

un proiect sau un studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept european şi cele 

din dreptul altor state; să evalueze aspectele teoretice şi practice a aplicabilităţii instituţiilor şi ramurilor 

de drept în condiţiile proceselor integraţioniste contemporane; să aprecieze importanţa şi valoarea 

dreptului în general, a instituţiilor şi ramurilor de drept în special, în procesul de reglementare a relaţiilor 

socio-umane şi a societăţilor contemporane.  
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