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ROMÂNIA 

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  



4 
 

 
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: 2
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 20
	41 de curriculum: Nu sunt.
	71 Obiectivul general al disciplinei: Acumularea de cunoștințe legate de OSINT și înțelegerea rolului pe care această disciplină de intelligence îl are în arhitectura serviciilor de informații publice sau private.
	72 Obiectivele specifice: 1. Înțelegerea aspectelor definitorii și a caracteristicilor generale ale OSINT2. Cunoașterea tipurilor de surse deschise și a procesului de intelligence specific3. Cunoașterea avantajelor și dezavantajelor ce însoțesc acest INT4. Înțelegerea utilității pe care OSINT o are în comunitățiile de intelligence                                                                                                                                          
	81 CursRow1: Introducere                                                                                    
	81 CursRow2: Surse de tip OSINT                                                                                      
	81 CursRow3: Surse secundare                                                                                
	81 CursRow4: Surse primare                                                                                  
	Bibliografie: Bibliografie obligatorie:1. Christopher Hobbes, Mattew Moron, Open Source intelligence in the 21st century, Palgrave Macmillan 2014.2. Edward Apple, Internet searching for vetting investigations and open source intelligence, CRC Press.3. Gibson, Stevyn, Open Source Intelligence a contemporary intelligence lifeline, PhD Thesis, Cranfield University, Defence College of Management and Technology, 20074. Hamilton Bean, No more secrets – Open source information and the Reshaping of US Intelligence, 2011.5. Lowenthal, Robert Clark, The five disciplines of intelligence collection, CQ  Press, 2015.6. Nihad Hassan, Rami Hijazi, Open source intelligence methods and tools a practical guide to online intelligence, Apress, 2018.7. Williams, Heather J.; Blum, Ilana, Defining Second Generation Open Source Intelligence for the Defense Enterprise, Rand, 2018.                                                                                                                                                                    Bibliografie opțională:1. Berkowitz, Bruce D., Goodman, Allen E., Best Truth: Intelligence in the information Age, Yale Univ. Press, 2000.2. George,Cristian, Maior, Despre Intelligenge, editura RAO, București, 2014.3. George,Cristian, Maior, Un război al minții, Intelligence, Servicii de informții și cunoaștere strategică în secolul XXI, editura RAO, București, 2010.4. Guţu, Dorina, New Media, editura Tritonic, Bucureşti 2007.5. Michael,Bazzell, Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information, editure CreateSpace Independent Publishing Platform, Auflage, 2015.6. Uffe,Will, Counterterrorism and Open Source Intelligence, editure Springer, New York, 2011.
	82 Seminar  laboratorRow1: Introducere, obiectivele cursului, evaluare                                                                 
	Metode de predareRow1_2: Dezbatere, argumentare
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: OSINT: definire, caracteristici, istoric                                                                             
	Metode de predareRow2_2: Dezbatere, argumentare
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3:  Spectrul disciplinelor de intelligence (HUMINT, GEOINT,SINGINT, MASINT, SOCMINT)         
	Metode de predareRow3_2: Dezbatere, argumentare
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Serviciile de intelligence în secolul XXI                                                                                 
	Metode de predareRow4_2: Dezbatere, argumentare
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Surse de tip OSINT                                                                                                          
	Metode de predareRow5_2: Dezbatere, argumentare
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Ciclul de intelligence în cazul OSINT                                                                                        
	Metode de predareRow6: Dezbatere, argumentare
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Tehnici de analiză specifice în OSINT                                                                                   
	Metode de predareRow7: Dezbatere, argumentare
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Avantaje și dezavantaje OSINT                                                                                        
	Metode de predareRow8: Dezbatere, argumentare
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Producători și consumatori de OSINT                                                                             
	Metode de predareRow9: Dezbatere, argumentare
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Rolul OSINT în cadrul comunităților de informații                                                            
	Metode de predareRow10: Dezbatere, argumentare
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Rolul OSINT în cadrul instituțiilor de intelligence privat                                                           
	Metode de predareRow11: Dezbatere, argumentare
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Aspecte legale ale OSINT                                                                                                   
	Metode de predareRow12: Dezbatere, argumentare
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Provocări media pentru OSINT:fake news, rețele de socializare                                               
	Metode de predareRow13: Dezbatere, argumentare
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Provocări de securitate pentru OSINT                                                                              
	Metode de predareRow14: Dezbatere, argumentare
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Evaluare continuă pe parcursul semestruluiExamen final                                     
	102 Metode de evaluare: Examen scris 
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Două evaluări intermediare 2x2p
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Examen scris
	fill_11: 40%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Pentru nota 5:Cunoașterea elementelor definitorii ale intelligence-ului din surse deschise și a utilității lui pentru securitatea națională și internațională demonstrat pe parcursul semestrului și în cadrul evaluării finale.                                                                                                                                                
	undefined: 2/24/2020
	undefined_2: 
	undefined_3: Dr. Sergiu Borșa               
	undefined_4: Asist.univ.dr. Raluca Luțai 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licență
	Programul de studii: Studii de Securitate 
	Titular curs: Dr. Sergiu Borșa
	Titular seminar: Asist.univ.dr. Raluca Luțai
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 10
	documentare: 10
	pregatire: 20
	examinari: 9
	altele: 
	Total ore studiu individual: 69
	Total ore pe semestru: 111
	numar credite: 5
	de competente: Nu sunt. 
	conditii curs: Nu există.                                                                             
	conditii seminar: Nu există.       
	competente profesionale: • Culegerea, verificarea şi colectarea datelor despre subiectul raportului de informaţii folosind OSINT • Planificarea operaţionale a culegerii de informaţii din OSINT; • Cunoașterea surselor de informare şi de documentare;   
	competente transversale: • Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine.• Elaborarea de proiecte profesionale şi de cercetare prin utilizarea unor metode şi principii consacrate în domeniu; • Utilizarea performantă a gândirii critice, reflexive şi aplicative; 
	81 CursRow5: Prelucrarea informațiilor în domeniul OSINT                                    
	Metode de predareRow1: Prelegere interactivă
	Metode de predareRow2: Prelegere interactivă
	Metode de predareRow3: Prelegere interactivă
	Metode de predareRow4: Prelegere interactivă
	Metode de predareRow5: Prelegere interactivă
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaborată în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în țară și străinatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituțiilor de profil sau al unor conferințe științifice internaționale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulație internațională.
	Domeniul de studiu: Științe Politice
	21 Denumirea disciplinei: INTELLIGENCE DIN SURSE DESCHISE
	8: Prelegere interactivă
	6: Prelegere interactivă
	7: Prelegere interactivă
	9: Prelegere interactivă
	11: Prelegere interactivă
	12: Prelegere interactivă
	13: Prelegere interactivă
	14: Prelegere interactivă
	10: Prelegere interactivă
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Secret vs. public în OSINT                                                                 
	bce: Conexiuni OSINT (CI/BI)                                                             
	cde:  Noile media și serviciile de informații                                            
	def: Comunicarea de masă                                                                    
	efg: Manipularea informațională                                                          
	fgh: Dezinformarea. Armă informațională                                           
	ghi: Social Media web 1.0- 3.0                                                            
	hij: Era informațională și activitatea de intelligence                          
	ijk: Recapitulare                                                                               
	Bibliografie_212: Bibliografie obligatorie:1. Christopher Hobbes, Mattew Moron, Open Source intelligence in the 21st century, Palgrave Macmillan 2014.2. Edward Apple, Internet searching for vetting investigations and open source intelligence, CRC Press.3. Gibson, Stevyn, Open Source Intelligence a contemporary intelligence lifeline, PhD Thesis, Cranfield University, Defence College of Management and Technology, 20074. Hamilton Bean, No more secrets – Open source information and the Reshaping of US Intelligence, 2011.5. Lowenthal, Robert Clark, The five disciplines of intelligence collection, CQ  Press, 2015.6. Nihad Hassan, Rami Hijazi, Open source intelligence methods and tools a practical guide to online intelligence, Apress, 2018.7. Williams, Heather J.; Blum, Ilana, Defining Second Generation Open Source Intelligence for the Defense Enterprise, Rand, 2018.Bibliografie opţională:1. Alan Dupont,„Intelligence for the twenty-first century”, in Intelligence in National Security, 2006.2. Arthur Hulnick, „The downside of open source intelligence” in International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 20103. Ionel Nitu, Analiza de intelligence, RAO, 2010.4. John Gannon, The strategic use of Open source information din Intelligence and the National Security Strategist (ed. Roger George, Robert Kline) pp.279-285 1. Karmon, Ely, „The role of intelligence in counter-terrorism” în The Korean Journal of Defense Anlysis, vol.XIV, no.1.,20025. Loch Johnson, The Oxford Handbook of National Security Intelligence, Oxford University Press, 2010.6. Wiliam Lahneman, „Is a revolution in intelligence affairs occurring?” in International Journal of Intelligence and Counterintelligence,2007


