FIŞA DISCIPLINEI

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

Şcoala Naţionalã de Studii Politice şi Administrative
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeanã
Ştiinţe Politice
II
Security and Diplomacy

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Diplomatic and Consular Law
2.2 Titularul activităţilor de curs
Dr. Viorel Tomescu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Viorel Tomescu
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul IV
2.6 Tipul de evaluare

Eseu
academic

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Pregătire examinări/teste
Alte activităţi
144
3.7 Total ore studiu individual
56
3.9 Total ore pe semestru
8
3. 10 Numărul de credite

Opt.

2
28
ore
60
20
30
4
30
0

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

4.2 de competenţe



5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a

cursului
5.2. de desfășurare a

seminarului/laboratorului
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Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoştinţe temeinice şi o înţelegere aprofundatã privind:
 Conceptul de diplomaţie; prezentarea evoluţiei istorice a conceptului
 Principalele concepte referitoare la dreptul diplomatic şi consular
 Tipologia relaţiilor diplomatice şi consulare, inclusive stabilirea, întreruperea sau încetarea relaţiilor
diplomatice şi consulare
 Principiile dreptului diplomatic şi consular
 Imunitãţile şi privilegiile diplomatice
 Imunitãţile şi privilegiile consulare
2. Evaluare şi interpretare privind :
 Apariţia şi dezvoltarea dreptului diplomatic şi consular ca parte integrantã a ştiinţelor juridice
 Sursele dreptului diplomatic şi consular; evidenţierea conexiunii acestora cu dreptul internaţional
public
 Principalele caracteristici şi rolul misiunilor diplomatice şi consulare
 Rolul diplomatiei în actualul context politic internaţional
3. Pe dimensiunea instrumental-aplicativã:
 Evaluarea comportamentului principalilor actori internaţionali din perspectiva recursului la
instrumentarul dreptului diplomatic şi consular
 Dezvoltarea abilitãţilor studenţilor de a elabora şi înţelege documentele diplomatice şi consulare



Formarea abilitãţilor de analizã şi sintezã în sfera relaţiilor politice şi diplomatice internaţionale
Dezvoltarea valenţelor unei gândiri autonome critice în domeniu

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Dobândirea de cunoştinţe temeinice şi a unei înţelegeri
aprofundate referitoare la conceptele de bazã şi practica dreptului
diplomatic şi consular
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor şi procedurilor
aplicabile in sfera dreptului diplomatic şi consular
 Înţelegerea specificitãţilor de naturã diplomaticã şi consularã ale
demersurilor în domeniul relaţiilor politice internaţionale

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Structura cursului:
1. Conceptul de diplomaţie

Metode de predare
Prelegeri, însoţite de
numeroase
exemplificãri şi studii
de caz, care servesc
apoi drept material
pentru dezbateri la

Observaţii
Studenţii sunt încurajaţi
sã adreseze, inclusiv la
curs, întrebãri pe
marginea chestiunilor
prezentate.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Instituţii de reprezentare externã în sfera relaţiilor
diplomatice
Surse ale dreptului diplomatic şi consular
Stabilirea şi încetarea relaţiilor diplomatice
Funcţiile Misiunii diplomatice
Corpul diplomatic (statut; rol; atribuţii; proceduri în
domeniu)
Protocolul diplomatic
Imunitãţi şi privilegii diplomatice
Misiunile speciale şi rolul lor în diplomaţia
multilateralã
Diplomaţia parlamentarã
Istoria şi natura relaţiilor consulare
Stabilirea şi încetarea relaţiilor consulare
Funcţiile Misiunii consulare
Imunitãţi şi privilegii consulare. Protocolul consular

seminar.
Idem

Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, ale asociaţiilor
profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 In elaborarea şi implementarea tematicilor Cursului, s-a ţinut cont de atât de experienţa titularului Cursului in
calitate de „senior diplomat” în MAE, cu peste 20 de ani de experienţã în domeniu, cât şi de numeroasele
contacte relevante avute de acesta în ceea ce priveşte problematica dreptului diplomatic şi consular la nivelul
unor instituţii europene (UE: Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeanã, Colegiul European de
Securitate şi Apãrare) şi internaţionale (NATO, OSCE, Consiliul Europei), completate cu elemente de ordin
practic rezultate din activitatea titularului cursului în cadrul Misiunilor diplomatice ale României.
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
50%
10%

Insuşirea cunoştinţelor de
Eseul final
bazã referitoare la Disciplina Midterm paper
de studiu
Capacitatea masterandului
10.4 Curs
de a evalua critic şi formula
o analiza coerentã şi
pertinentã referitoare la
conceptele studiate
Insuşirea cunoştinţelor de bazã Test grilã 1
10%
referitoare la Disciplina de
10%
Test grilã 2
studiu
Capacitatea masterandului de
rãspunsuri la întrebãrile profesorului;
20%
10.5 Seminar/laborator
a evalua critic şi formula o
participarea studenţilor la dezbateri,
analiza coerentã şi pertinentã
inclusiv prin evaluãri proprii;
referitoare la conceptele
studiate
10.6 Standard minim de performanţă
 Dobândirea unor cunoştinţe de bazã şi a unor abilitãţi minimale de a opera cu conceptele specifice
Disciplinei studiate.
 Prezenţa la cel puţin 50% din totalul orelor de curs şi seminar.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

1 octombrie 2014

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

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

Data avizării în departament

Semnătură director departament

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

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