Statut
Cercul de Drept Internaţional Public “Vespasian V. Pella”

Art. 1. Cercul de Drept Internaţional Public “Vespasian V. Pella” (CDIPVVP) se
înfiinţează în cadrul Departamentului Drept în scopul desfăşurării cu studenţii a
unor activităţi extracurriculare cu caracter ştiinţific şi de cercetare în domeniul
dreptului internaţional.
Art. 2. Creat din iniţiativa titularului disciplinei Drept internaţional public şi
purtând numele eminentului jurist român care a avut o contribuţie semnificativă la
dezvoltarea acestui domeniu cercul va fi coordonat de profesorul titular şi un
student, în calitate de reprezentant al studenţilor.
Art.3 Cercul este deschis participării studenţilor din anii II-III de studii. Dintre
studenţii înscrişi la cerc se alege în prima şedinţă reprezentantul studenţilor care va
avea calitatea de preşedinte alături de profesorul titular.
Atribuţiile acetuia sunt: de a primi formularea de adeziune (înscriere) la cerc, de a
păstra evidenţele cercului, de a convoca studenţii pentru şedinţele cercului, de a
conduce şedinţele cercului, de a menţine legătura cu profesorul titular.
Calitatea de membru este dovedită prin cererea de înscriere depusă la începutul
anului de studii la preşedintele cercului.

Art.4. Activitatea CDIPVVP se desfăşoară la sediul Universităţii „Ştefan cel Mare”
in sălile de curs afectate Departamentului Drept.
Frecvenţa şedinţelor este stabilită de comun acord cu studenţii, respectând orarul şi
perioadele de examinare. De regulă, se va stabili o şedinţă pe lună în timpul fiecărui
semestru.
Art.5. Tematica de cercetare a cercului este stabilită de profesorul titular al
disciplinei de comun acord cu studenţii, urmărind evoluţiile dreptului internaţional,
aspectele jurisprudenţiale ale marilor instanţe internaţionale, redefinirea unor
instituţii etc.
Art.6. Temele de cercetare vor fi anunţate la începutul fiecărui an de studii.
Membrii cercului sunt încurajaţi să aleagă temele, să anunţe preşedintele şi,
împreună cu acesta să stabilească agenda prezentărilor.
Art.7. Şedinţele cercului constau în susţinerea temei alese de către un student ca
autor unic sau de către maxim doi studenţi în co-autorat a lucrării urmată de
dezbaterea temei împreună cu membrii prezenţi.
Art.8. Cele mai bune lucrări şi cele mai reuşite prezentări pot fi premiate iar
autorul/autorii lor le pot susţine în cadrul sesiunii de comunicări studenţeşti
organizate de Departamentul Drept al USV sau in cadrul unor manifestari
studentesti nationale.
Art. 9. În cadrul cercului se poate decide organizarea de conferinţe pe teme
specifice susţinute de profesori universitari sau de demnitari europeni, cu acordul
conducerii Universităţii.
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