
Programul de Master Drepturile Omului (90 cr.) 

Informație despre programul de master 

Programul de master Drepturile omului are ca scop formarea competenţelor în domeniul 

protecţiei drepturilor omului, propunând studenților un studiu amplu a prevederilor doctrinare și a 

practicii statelor, organismelor internaţionale şi a instanţelor judiciare internaţionale în domeniul 

drepturilor omului. 

Misiunea programului de master este de a acoperi o gamă largă de subiecte, inclusiv aspecte 

teoretice ale evoluției drepturilor omului ca și concept și rolul acestuia într-o societate democratică, 

aspecte practice legate de implementarea unor drepturi specifice, precum și probleme actuale legate de 

promovarea și protecția drepturilor omului. 

Perspective de încadrare în carieră 

1. Specialist în cadrul direcţiilor şi secţiilor juridice ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private 

2. Specialist în cadrul aparatului Avocatului Poporului 

3. Consilier juridic în domeniul drepturilor omului 

4. Cercetător/ cadrul didactic în instituții superioare de învățământ în domeniul drepturilor omului 

5. Jurist în cadrul organizațiilor internaționale 

6. Manager de proiecte în domeniul drepturilor omului 

7. Coordonator de proiecte în domeniul drepturilor omului  

Semestrul I  (30) 

1. Sistemul european de protecție a drepturilor 

omului// Dreptul internațional și UE al mediului 

(6) 

2. Dreptul material și procedural al CEDO (6) 

3. Dreptul internațional umanitar (6) 

4. Drepturile omului și obiectivele dezvoltării 

durabile (6) 

Cursuri la alegere 

Migranții și beneficiarii de protecție 

internațională (6) 

Protecția persoanelor de etnie romă la nivel 

national și internațional (6) 

 

Semestrul II  (30) 

1. Imigrația și advocacy pentru refugiați (5) 

2. Protecția legală a drepturilor copilului (5) 

3. Metode alternative de soluționare a litigiilor 

(5) 

4. Practica de specialitate (10) 

Cursuri la alegere 

Egalitate și nediscriminare (5) 

Jurisprudența CEDO cu privire la protecția 

persoanelor și grupurilor vulnerabile (5) 

 

Semestrul III (30) 

1. Teză de master(30) 

 

 

Pentru licențiați în altă specialitate, decât drept, programul de master Drepturile Omului (120 

cr.) include un semestru cu obiecte care formează minim curricular (prerechizit), și anume: 

 

Teoria generală a dreptului - 6 credite 

Drept constituțional – 6 credite 

Drept civil (introducere și persoanele) – 6 credite 

Drept penal (Partea generală) – 6 credite 

Drept internațional public – 6 credite 


