
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

„DREPT SI RELATII PUBLICE” 

 

MASTERAT  DE  APROFUNDARE 

 

DURATA STUDIILOR: 1 AN (2014– 2015), cursuri de zi 

 

BENEFICIARI: Absolvenţii ciclului de licenţă (4 ani), Domeniul „Drept”,  

Specializarea „Drept” şi licenţiaţii în alte domenii similare, care prin natura 

profesiei, resimt necesitatea aprofundării pregătirii în ştiinţe conexe. 

 

 In contextual actual, cand societatea internationala cunoaste framantari fara 

precedent, relatiile care se stabilesc intre state capata noi valente. Apar noi poli de 

putere economica, monetara si de ce nu, politico-militara. Tratatele in functie de 

varii interese sau sunt pe cale de a fi incalcate, cu toate ca acest lucru este 

impotriva Dreptului International. 

 Intalnim tot mai multe acorduri cu referire directa la promovarea si 

respectarea dreptului si libertatilor cetatenesti si la protejarea mediului. 

 Toate aceste aspecte cautam sa le abordam in acest curs de Master, cu 

sprijinul si bunavointa unor somitati ale Dreptului International Public. 

Geopolitica si geostrategia, diplomatia si limbajul diplomatic, uzantele 

international, relatiile economice sunt doar cateva din aspectele pe care le vom 

parcurge impreuna. 

 

 



 Misiunea programului de studii universitare de masterat „Drept si 

Relatii  Internationale” constă în a pregăti specialişti cu înaltă calificare, capabili 

să răspundă  printr-un comportament eficient, cerinţelor actuale şi de perspectivă 

ale mediilor economic şi social, aflate într-o permanentă dinamică. 

Obiectivele programului de studii universitare de masterat „Drept si 

Relatii  Internationale” sunt concentrate pe: 

Performanţă, prin acumularea de cunoştinţe noi şi dezvoltarea de 

competenţe specifice;  

Profesionalism, prin crearea unui mediu de afirmare şi promovare a 

valorilor fundamentale specifice domeniului pentru care se instruiesc; 

Etică şi morală, prin promovarea integrităţii academice; 

Cercetare în domeniu, prin implementarea de proiecte educaţionale şi de 

cercetare care pot oferi masteranzilor posibilitatea de a contribui direct ca specialist 

cu performanţe în domeniu, la îmbunătăţirea mediului profesional specific; 

Furnizarea de absolvenţi cu pregătire multidisciplinară, prin promovarea 

unei curricule extrem de diversificate în conţinut. Având în vedere centrarea 

învăţământului pe student, obiectiv strategic în Procesul Bologna, Facultatea de 

Drept a gândit şi promovat o curriculă universitară pentru programul de master 

Drept si Relatii  Internationale care să transforme această formă de pregătire într-o 

sursă de forţă de muncă înalt calificată pentru instituţiile judiciare ale Uniunii 

Europene ori din domeniul consultanţei juridice. 

Cursanţii vor aborda 2 module, cu un accent puternic pe rolul comunicării şi 

creativităţii în practica juridică efectivă, împreună cu abordarea problemelor 

actuale, fiind capabili să analizeze contexte juridice aplicabile situaţiilor ce se ivesc 

în practica juridică naţională şi internaţională.  

 



DISCIPLINE DE STUDIU 

 

 GEOPOLITICA SI GEOSTRATEGIE; 

 PRINCIPIILE DREPTULUI INTERNATIONAL SI EVOLUTIA 

RELATIILOR INTERNATIONALALE; 

 SISTEME EUROPENE DE PROTECTIA DREPTURILOR OMULUI; 

 MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE; 

 MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE; 

 JUSTITIA INTERNATIONALA; 

 FISCALITATE EUROPEANA SI COOPERAREA MONETAR 

BANCARA; 

 ORGANIZATII INTERNATIONALE CU VOCATIE ECONOMICA; 

 DIPLOMATIA SI REGULILE ACESTEIA; 

 COOPERAREA STATELOR PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI. 

 

 

Uram succes viitorilor cursanti. 


