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UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

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

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

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


	24 Anul de studiu: II
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: C
	27 Regimul disciplinei: DD
	oreTutoriat: 2
	41 de curriculum: Nu este cazul 
	71 Obiectivul general al disciplinei: • Principalul obiectiv al cursului este analiza critică a principalelor teorii ale securității și a instrumentarului pus la dispoziție de guvernanța securității. Vom căuta să să dezvoltăm o înțelegere profundă a structurilor politice, a personalului din structurile de securitate, dinamica fenomenelor de securitate, a ideologiilor dominante precum  și  identificarea uneltelor și pârghiilor de asigurare a securității, precum și a principalelor orientări în reforma sectorului de securitate  
	72 Obiectivele specifice: • Identificarea vulnerabilităților din cadrul sistemului internațional contemporan și avansarea de scenarii pentru a soluționa fiecare problemă în parte• Analiza modului în care instituțiile și organizațiile internaționale reacționează la situații de criză• Evaluarea impactului guvernanței globale asupra diferitelor complexe regionale. • Analizarea a ceea ce implică practica guvernanței securității în special în ultimele două decenii și a reformei sectorului de securitate• Capacitatea de a relaționa conceptele și teoriile de securitate cu materiale empirice și situații concrete.
	81 CursRow1: 1. Guvernanța securității. Noțiuni introductive. 
	81 CursRow2: 2. Guvernanța securității la sfârșitul Războiului Rece. Guvernanța securității vs securitate convențională 
	81 CursRow3: 3. Principalii actori ai mediului de securitate. Instituții și Organizații Internaționale de securitate
	81 CursRow4: 4. Trinomul risc-vulnerabilitate-amenințare. Către o nouă interpretare a securității
	Bibliografie: Bibliografie:Berger, M. & H. Weber, ”War, Peace and Progress: Conflict, Development, (In)security and Violence in the 21st Century”, Third World Quarterly 30 (1), 2009:1-16. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436590802622219Biscop, Sven (2008) The European Security Strategy in Context: A Comprehensive Trend, RoutledgeBarry Buzan, Ole Waever (2004), Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge Studies in International Relations.Cameron, Fraser. (2012) An Introduction to European Foreign Policy, 2nd Ed. New York: Routledge.Daase, Christopher and Cornelius Friesendorf (2010) Rethinking Security Governance: the Problem of Unintended Consequences (Abingdon: Routledge)Dannreuther, R.(2013), International Security: The Contemporary Agenda.( Cambridge: Polity Press, 2nd Edition)Jones, Seth (2007) The Rise of European Security Cooperation. Cambridge University Press. Gänzle S. and Sens, A. (eds) (2007) The Changing Politics of European Security: Europe Alone? (Basingstoke: Palgrave Macmillan)Ginsberg, Roy H. (2012) The European Union in global security; The politics of impact (Basingstoke: Palgrave)Hoffmann, Matthew J. and Alice D. Ba (eds) (2005) Contending Perspectives on Global Governance: coherence, contestation and world order (Abingdon: Routledge)Ivan Liviu Adrian( 2010),  Stat, majoritate şi minoritate naţională în românia (1919-1933). cazul maghiarilor şi germanilor din Transilvania (ed.revizuită)( Cluj-Napoca, C&A Publishing)Kaunert, C. and Zwolski, K. (2013) The European Union as a Global Security Actor: A Comprehensive Analysis beyond CFSP and JHA. Palgrave Macmillan.Kavalski, Emilian (2008) Extending the European Security Community; constructing peace in the Balkans (Basingstoke: Palgrave)Kirchner, Emil J. and Dominiguez, Roberto (2011) The Security Governance of International Organizations (Abingdon: Routledge)Kirchner, Emil J. and James Sperling (eds) (2007) Global Security Governance (Abingdon: Routledge)Kolodziej, Edward A.(2005),  Security and International Relations, Cambridge Studies in International RelationsKurowska, Xymena (2011) Explaining the EU's common security and defence policy (Basingstoke: Palgrave)Stephanie Lawson(2010), Relații Internaționale, (Ed. CA Publishing, Cluj Napoca).Paul Robinson(2010), Dicționar de securitate internațională, (CA Publishing,Cluj-Napoca)Sandra Lavenex & Nicole Wichmann (2009) The External Governance of EU Internal Security, Journal of European Integration, 31:1, 83-102, DOI: 10.1080/07036330802503932 http://dx.doi.org/10.1080/07036330802503932Schroeder, Ursula C. (2011) The Organization of European Security: internal and external security in transition (Abingdon: Routledge)Sloan, Stanley (2010) Permanent Alliance? NATO and the Transatlantic Bargain from Truman to Obama. Continuum Press. Wagnsson, Charlotte,  James A. Sperling and Jan Hallenberg (eds) (2009) European Security Governance: the European Union in a Westphalian world (Abingdon: Routledge)Webber, Mark, Stuart Croft, Jolyon Howorth, Terry Terriff and Elke Krahmann (2004) ‘The Governance of European Security’, Review of International Studies 30:1, pp. 3-26Wilkinson, Rorden (ed) (2005) The Global Governance Reader (Abingdon: Routledge)Zwolski, K. (2012) ‘The EU as an International Security Actor after Lisbon: Finally a Green Light for a Holistic Approach?’,Cooperation and Conflict, vol. 47, no. 3, pp. 68-87.
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Securitatea europeană în timpul Războiului Rece  
	Metode de predareRow1_2: Studiul de caz, dezbaterea, conversația 
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Securitatea națională vs. securitatea europeană. Interese, roluri și capabilități
	Metode de predareRow2_2: Studiul de caz, dezbaterea, conversația 
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. Viziunea de securitate la finele Războiului Rece. Explorarea binomului securitate-dezvoltare. 
	Metode de predareRow3_2: Studiul de caz, dezbaterea, conversația 
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. NATO și implicațiile sale în menținerea păcii și securității pe glob 
	Metode de predareRow4_2: Dezbaterea, problematizarea, studiul de caz
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Politica Europeană de Securitate și Apărare. Dinamică și evoluții
	Metode de predareRow5_2: descoperirea inductivă, deductivă, dezbaterea, 
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. Fenomenul migrației și răspunsul comunității internaționale
	Metode de predareRow6: Dezbaterea, problematizarea, studiul de caz
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Terorismul și mijloacele de combatere a acestuia
	Metode de predareRow7: Studiul de caz, dezbaterea, conversația 
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Managementul crizelor civile și militare
	Metode de predareRow8: Studiul de caz, dezbaterea, conversația 
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Politica Externă a UE și rolul Serviciului European de Acțiune Externă
	Metode de predareRow9: Studiul de caz, dezbaterea, problematizare 
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. Guvernanța Politicii Europene de Vecinătate
	Metode de predareRow10: Studiul de caz, dezbaterea, conversația, simularea
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. UE și relațiile cu SUA, Rusia și China. 
	Metode de predareRow11: Studiul de caz, dezbaterea, conversația 
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Deficitul democratic și reprezentarea lui la nivelul guvernanței europene
	Metode de predareRow12: descoperirea inductivă, deductivă, dezbaterea 
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 13. Zona de Libertate, Securitate Justiție a UE și Spațiul Schengen. O relație complementară 
	Metode de predareRow13: descoperirea inductivă, deductivă, dezbaterea, simularea 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 14. Guvernanța securității globale. O abordare critică
	Metode de predareRow14: Studii de caz, conversația, problematizarea 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Însușirea cunoștințelor din curs si din bibliografia de specialitate recomandatăRealizarea proiectului de curs privind planificarea strategică la nivelul unei organizații/companii
	102 Metode de evaluare: Colocviu
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Cunoașterea și înțelegerea principalelor concepe din guvernanța securității și capacitatea lor de a le interpreta critic în cadrul unor studii de cazParcurgerea materialelor recomandate pentru fiecare temă
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Lucrări de seminar/ Dezbateri/ Evaluarea continuă pe parcursul semestrului
	fill_11: 40%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) 1. Prezenţa minimă de 50% la activităţile de seminar și elaborarea a minim 1 material pentru seminar2. Descrierea problematicii de specialitate, fără erori grave și participarea activă la minim 2 dezbateri.Cerințe minime pentru nota 10(cum se acordă nota 10):1. Prezența minimă de 80% la activitățile de seminar și elaborarea a minim  2 materiale pentru seminar.2. Respectarea termenelor de finalizare a proiectelor de seminar 3. Cunoașterea conținuturilor disciplinei demonstrată prin participarea activă la minim 60% din întâlnirile de seminar4. Parcurgerea integrală a cel puțin 2 volume din literatura de specialitate  
	undefined_3: Asist. univ.dr. Adrian Daniel Stan
	undefined_4: Asist. univ.dr. Adrian Daniel Stan,
	undefined_5: Lect. univ. dr. Claudiu Marian
	Ciclul de studii:  Licență
	Programul de studii:  Studii de Securitate
	Titular curs: Asist. univ. dr. Adrian Daniel STAN 
	Titular seminar: Dr. Claudia Bogdan, Drd. Adina Mihăescu, Drd. Ionuț Moldovan
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 36
	documentare: 40
	pregatire: 28
	examinari: 2
	altele: 
	Total ore studiu individual: 108
	Total ore pe semestru: 150
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul 
	conditii curs:  Nu este cazul 
	conditii seminar: Nu este cazul 
	competente profesionale: C1 Analizează și evaluează modul în care indivizii și comunitățile sunt afectați de conflictele lumii contemporaneC2 Evaluează impactul angajamentelor și tratatelor internaționale în menținerea ordinii și păcii la nivel globalC3 Analizează implicațiile pe termen scurt și lung ale deciziilor care afectează comunitatea de securitate la nivel  global.C4 Elaborarea și comunicarea unor planuri și proiecte în domeniul asigurării securității C5 Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securității C6 Capacitatea de realizare a unor analize de risc în domeniul securității
	competente transversale: CT1 Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prinutilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sauavansat a unei a doua limbi străineCT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară  CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției şi adaptabilității la cerințele pieței CT4 Capacitatea de analiză critică și interdisciplinară
	81 CursRow5: 5. Uniunea Europeană și implicarea sa în guvernanța securității la nivel global
	Metode de predareRow1: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow2: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow3: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow4: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow5: Prelegerea, explicarea
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: Conținuturile disciplinei au fost elaborate în deplină conformitate cu lucrările de specialitate, publicate în țară sau în străinătate.Temele abordate pe parcursul cursurilor și seminarelor formează obiectul dezbaterilor academice în cadrul instituțiilor de profil, precum și în cadrul diverselor conferințe naționale sau internaționale.De asemenea, aptitudinile şi competențele pe care conținutul disciplinei le oferă studenților se regăsesc în clasificarea ocupațiilor din România 
	Domeniul de studiu:  Științe Politice
	21 Denumirea disciplinei: Guvernanța securității
	8: Prelegerea, explicarea
	6: Prelegerea, explicarea
	7: Prelegerea, explicarea
	9: Prelegerea, explicarea
	11: Prelegerea, explicarea
	12: Prelegerea, explicarea
	13: Prelegerea, explicarea
	14: Prelegerea, explicarea
	10: Prelegerea, explicarea
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6.  Guvernanța securității de mediu
	bce: 7.  Managementul conflictelor și intervenția umanitară în secolul XXI
	cde: 8. Securitizarea și impactul ei asupra guvernanței securității
	def: 9. Politica de securitate energetică a UE
	efg: 10. Terorismul global și imigrația ilegală 
	fgh: 11. Securitatea societală și securitate umană. Viziune și proiecții de viitor
	ghi: 12. Guvernanța securității informației și noua agendă de securitate digitală
	hij: 13. Rolul planning-ului strategic în guvernanța securității 
	ijk: 14. Reforma sectorului de securitate
	Bibliografie_212: Berger, M. & H. Weber, ”War, Peace and Progress: Conflict, Development, (In)security and Violence in the 21st Century”, Third World Quarterly 30 (1), 2009:1-16. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436590802622219Biscop, Sven (2008) The European Security Strategy in Context: A Comprehensive Trend, RoutledgeBarry Buzan, Ole Waever (2004), Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge Studies in International Relations.Cameron, Fraser. (2012) An Introduction to European Foreign Policy, 2nd Ed. New York: Routledge.Daase, Christopher and Cornelius Friesendorf (2010) Rethinking Security Governance: the Problem of Unintended Consequences (Abingdon: Routledge)Dannreuther, R.(2013), International Security: The Contemporary Agenda.( Cambridge: Polity Press, 2nd Edition)Jones, Seth (2007) The Rise of European Security Cooperation. Cambridge University Press. Gänzle S. and Sens, A. (eds) (2007) The Changing Politics of European Security: Europe Alone? (Basingstoke: Palgrave Macmillan)Ginsberg, Roy H. (2012) The European Union in global security; The politics of impact (Basingstoke: Palgrave)Hoffmann, Matthew J. and Alice D. Ba (eds) (2005) Contending Perspectives on Global Governance: coherence, contestation and world order (Abingdon: Routledge)Ivan Liviu Adrian( 2010),  Stat, majoritate şi minoritate naţională în românia (1919-1933). cazul maghiarilor şi germanilor din Transilvania (ed.revizuită)( Cluj-Napoca, C&A Publishing)Kaunert, C. and Zwolski, K. (2013) The European Union as a Global Security Actor: A Comprehensive Analysis beyond CFSP and JHA. Palgrave Macmillan.Kavalski, Emilian (2008) Extending the European Security Community; constructing peace in the Balkans (Basingstoke: Palgrave)Kirchner, Emil J. and Dominiguez, Roberto (2011) The Security Governance of International Organizations (Abingdon: Routledge)Kirchner, Emil J. and James Sperling (eds) (2007) Global Security Governance (Abingdon: Routledge)Kolodziej, Edward A.(2005),  Security and International Relations, Cambridge Studies in International RelationsKurowska, Xymena (2011) Explaining the EU's common security and defence policy (Basingstoke: Palgrave)Stephanie Lawson(2010), Relații Internaționale, (Ed. CA Publishing, Cluj Napoca).Paul Robinson(2010), Dicționar de securitate internațională, (CA Publishing,Cluj-Napoca)Sandra Lavenex & Nicole Wichmann (2009) The External Governance of EU Internal Security, Journal of European Integration, 31:1, 83-102, DOI: 10.1080/07036330802503932 http://dx.doi.org/10.1080/07036330802503932Schroeder, Ursula C. (2011) The Organization of European Security: internal and external security in transition (Abingdon: Routledge)Sloan, Stanley (2010) Permanent Alliance? NATO and the Transatlantic Bargain from Truman to Obama. Continuum Press.  Wagnsson, Charlotte,  James A. Sperling and Jan Hallenberg (eds) (2009) European Security Governance: the European Union in a Westphalian world (Abingdon: Routledge) Webber, Mark, Stuart Croft, Jolyon Howorth, Terry Terriff and Elke Krahmann (2004) ‘The Governance of European Security’, Review of International Studies 30:1, pp. 3-26 Wilkinson, Rorden (ed) (2005) The Global Governance Reader (Abingdon: Routledge) Zwolski, K. (2012) ‘The EU as an International Security Actor after Lisbon: Finally a Green Light for a Holistic Approach?’, Cooperation and Conflict, vol. 47, no. 3, pp. 68-87.
	data completarii: 
	data avizarii: 


