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Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de politică
comunitară, comună, de bază, a conceptelor de
legislaţie orizontală/verticală, a instrumentelor de acţiune
a politicii comune de mediu. Este esenţiala însuşirea de
către student a mecanismelor de funcţionare a
sistemului instituţional al Uniunii Europene, intelegerea
rolului fiecărie instituţii în gestionarea problemelor de
mediu, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. În
acelaşi timp este importanta familiarizarea cu termenii
juridici şi cunoaşterea principalelor acte normative care
reglementează acest domeniu.

Obiectivele specifice
Abordarea, analiza si aprofundarea unor teme specifice:
Politica de mediu în cadrul construcţiei europene,
Strategiile politicii de mediu, Cadrul instituțional,
Protecția juridică a mediului natural și artificial,
Răspunderea juridică în dreptul protecției mediului sau
Aplicarea și controlul dreptului Uniunii Europene în
materie de mediu.
Considerăm că un rol important îl au aspectele din
jurisprudenţa CJUE, care permit studentului să înțeleagă
mai bine importanța unor instituţii, proceduri legale din
cadrul sectorului abordat, precum și înțelesul unor
termeni de specialitate.

Menționăm și abordarea unor elemente de noutate în
peisajul academic naţional:
Delimitarea competenţelor între Uniunea Europeană şi
statele membre în materie de mediu;
Despre competenţe. Principiul subsidiarităţii şi al
proporţionalităţii;
Competenţa statelor în executarea legislaţiei Uniunii
sau Funcţia de control asupra modului de punere în
aplicarea a dreptului Uniunii, exercitată de Comisie.

Metode de predare

-

Prelegere.
Abordarea
este
una
interdisciplinară, ţinând cont de statutul şi
curricula acestei discipline în ţările cu tradiţie în
domeniu. Metoda de predare este una flexibilă,
adaptată cerinţelor profesionale ale societăţii
româneşti. Se urmareste antrenarea studenţilor
în activităţi curriculare şi extra-curriculare care
să le dezvolte capacităţile de comunicare,
interacţiune, analiză şi sinteză la un nivel
academic ridicat.

- Strategii de studiu recomandate:
Materia este structurată pe 14 teme.
Este recomandabilă parcurgerea materiei cel puțin sub
forma unei lecturi a suportului de curs, înainte de
întâlnirile programate, astfel încât, să fie asigurată
familiarizarea cu chestiunile care urmează a fi dezbătute
și pentru a cere lămuriri cu prilejul întâlnirilor stabilite.
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