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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: III
	25 Semestrul: 6
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: S
	oreTutoriat: 
	41 de curriculum: 
	71 Obiectivul general al disciplinei: Disciplina specială îşi propune să aprofundeze într-o manieră comparativă şi interdisciplinară, evoluţia regimurilor politice din lume după cel de-al Doilea Război Mondial. Într-un atare context, fiind păstrată la nivel analitic dimensiunea istorică, diacronică şi tematică, respectiv focalizarea geografică, cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu maniera comparativă de a studia regimurile politice. 
	72 Obiectivele specifice: Construcţia cursului are în vedere inovaţiile metodologice dezvoltate în câmpul ştiinţelor sociale în legătură cu studierea politicii, variabilele consacrate cu precădere în ştiinţele politice şi în sociologie, asumând metodologic o consistentă perspectivă interdisciplinară și comparatistă. Astfel studenţii îşi vor putea însuşi cunoştinţele fundamentale referitoare la:- principalele instituţii politice contemporane; - evoluţia şi diversificarea regimurilor politice în perioada postbelică; - tipuri şi variante de sisteme politice contemporane. - Operaţionalizarea în analiza regimurilor politice a variabilelor sistemice şi calitative, în forma unor concepte precum: cultură civică, cultura organizaţională, sisteme electorale, constituţionalism, partide politice, ideologie, pretorianism, sultanism, dictatură, autoritarism, democraţie şi autocraţie.- capacitatea de a proiecta studii de caz dimensionate regional şi diacronic (Europa occidentală şi estică, America Latină, Asia, Africa şi Orientul Apropiat). 
	81 CursRow1: 1. Introducere în studiul regimurilor politice contemporane.
	81 CursRow2: 2. Metoda comparativă a studierii tipurilor de regimuri politice în științele sociale și istorie
	81 CursRow3: 3. Schimbare, stabilitate şi tranziţie în regimurile politice postbelice. Lumea occidentală vs restul lumii
	81 CursRow4: 4. Fundamentele teoretice ale democraţiei. De la tradiţia clasică la abordările moderne. Constituţionalism, liberalism şi sistem politic pluralist în Europa occidentală după cel de al Doilea Război Mondial.
	Bibliografie: 1. Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Alffa, Bucureşti, 2001.2. Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, The Penguin Press, New York, 2005.3. Daniel Chirot, Modern Tyrants. The Power and Prevalence of Evil in Our Age, Washington, 1990. 4. J. Duignann, G. Dorffman, Politics in Western Europe, London, 1990.5. Samuel P. Huntington, Ordinea Politică a societăţilor în schimbare, Polirom, Iaşi, 1999.6. Robert A. Dahl, Poliarhiile. Participare şi opoziţie, Iaşi, 2000.7. Arendt Lijphart, Modele ale Democraţiei,  Forme de guvernare și funcționare în treizeci și șase de țări, Iaşi, 20008. Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, coordonatori, Manual de Ştiinţă Politică, Polirom, 2005.
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Seminar introductiv - explicarea contextului istoric postbelic și enumararea cerințelor pentru seminar
	Metode de predareRow1_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Discutarea modelului comparatist - stabilirea criteriilor și a liniilor care sunt urmărite într-o astfel de analiză 
	Metode de predareRow2_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. Studiu de caz comparativ între regimurile a două state din Europa: Belgia și Danemarca
	Metode de predareRow3_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Studiu de caz comparativ între regimurile a două state din Europa: Austria și Finlanda 
	Metode de predareRow4_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Studiu de caz comparativ între regimurile politice a două state din Europa: Spania și Portugalia
	Metode de predareRow5_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. Studiu de caz comparativ între regimurile politice a două state din Orientul Mijlociu: Arabia Saudită și Iran
	Metode de predareRow6: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Studiu de caz comparativ între regimurile politice a două state din Africa: Kenya și Tanzania
	Metode de predareRow7: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Studiu de caz comparativ între regimurile politice a două state din Africa: Nigeria și Sierra Leone 
	Metode de predareRow8: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Studiu de caz comparativ între regimurile politice a două state din Africa: Congo
	Metode de predareRow9: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. Studiu de caz comparativ între regimurile politice a două state din America Latină: Uruguay și Ecuador
	Metode de predareRow10: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Studiu de caz comparativ între regimurile politice a două state din America Latină: Columbia și Venezuela
	Metode de predareRow11: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Studiu de caz comparativ între regimurile politice a două state din America Latină: Costa Rica și Nicaragua
	Metode de predareRow12: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 
	Metode de predareRow13: 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 
	Metode de predareRow14: 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Pentru absolvirea acestei materii, studenţii trebuie să dovedească în cadrul evaluării finale, pe baza lucrarilor întocmite pe parcursul semestrului cunoașterea terminologiei, conceptelor și tematicii parcurse la curs.
	102 Metode de evaluare: examen oral
	fill_8: 70%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Parcurgerea bibliografiei obligatorii, a tematicilor și  a eloborării lucrărilor scrise solicitate pe parcursul seminarului.
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: evaluare pe parcurs
	fill_11: 20%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Pentru nota cinci studenții trebuie să fie capabili să definească și caracterizeze diacronic și sincronic caracteristicile regimurilor politice democratice postbelice din lumea occidentală, respectiv principalele forme de autocrație postbelică dimensionate la nivel continental.
	undefined: 14 aprilie 2020
	undefined_2: 
	undefined_3: Virgiliu Țârău
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licenta
	Programul de studii: Istorie, Relatii Internationale
	Titular curs: Prof.dr. Virgiliu Țârău
	Titular seminar: 
	ore / sapt: 4
	ore curs: 4
	ore seminar: 
	ore plan: 0
	total ore curs: 
	total ore seminar: 
	studiu: 
	documentare: 
	pregatire: 
	examinari: 
	altele: 
	Total ore studiu individual: 0
	Total ore pe semestru: 0
	numar credite: 
	de competente: 
	conditii curs: • Pentru vizualizarea unor documente, statistici, hărți etc. – este necesară folosirea unui calculator.
	conditii seminar: 
	competente profesionale: • Asimilarea și utilizarea conceptelor specifice domeniului• Utilizarea instrumentelor de cercetare socială și a metodelor comparatiste•  Capacitatea de a proiecta și implementa un proiect de cercetare•  Capacitatea de a colecta date•  Capacitatea de a analiza și interpreta datele
	competente transversale: • Dezvoltarea gândirii critice• Analiza și sinteza• Vorbitul in public si abilitați de prezentare• Munca în echipă• Competențe digitale
	81 CursRow5: 5-6. Democraţia vest europeană contemporană: studii de caz: parlamentarisme clasice (Franţa şi Marea Britanie), noi democraţii  (Italia şi Germania), modelul scandinav, tranziţii târzii la democraţie (Spania şi Portugalia) în perioada postbelică.
	Metode de predareRow1: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	Metode de predareRow2: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	Metode de predareRow3: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	Metode de predareRow4: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	Metode de predareRow5: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	fill_3_2: Cuvinte cheie: regim politic, sistem politic, partide politice şi ideologii contemporane; analiza istorică a regimurilor versus analiza comparativă a sistemelor politice în ştiinţele sociale; periodizarea epocii postbelice; diferenţieri regionale, perspective geopolitice şi geostrategice (este-vest, nord-sud
	fill_6_2: Cuvinte cheie: teoria comparatistă, comparatism vechi şi nou, instituţiile, mecanismele şi principiile ideologice ale democraţiei şi autocratismului. 
	fill_9_2: Cuvinte cheie: schimbare politică (revoluţie, lovitură de stat, tranziţie paşnică/negociată); stabilitate, instituţionalizare, consolidare, modele teoretice de analiză a tranziţiilor
	fill_12: dezvoltarea istorică a teoriei şi sistemelor democratice, interes public, pluralism, poliarhie, consociaţionism
	fill_15_2: Cuvinte cheie: dezvoltarea istorică a teoriei şi sistemelor democratice, interes public, pluralism, poliarhie, consociaţionism.
	coroborare: Curriculum-ul de curs este elaborat în acord cu cele mai noi perspective epistemice legate de evoluția regimurilor politice. Perspectiva dinamică, tranzitorie asupra acestora, este un care permite înțelegerea funcționării sistemelor politice în termenii stabilității și instabilității, a democratizării, sau autocratizării, decăderii, iliberalismului și populismului. Avantajul studiului comapartiv, dimensionat la nivel regional, este unul care permite o înțelegere culturală, transnațională, în termenii transferurilor și contaminărilor, a evoluției formelor, instituțiilor și proceselor politice contemporane. Cursul are deschideri atât în zona studiului istoriei contemporane, cât și al relațiilor internaționale, jurnalismului, științelor politice, economiei și sociologiei. Această materie întrunește toate calitățile în conformitate cu următoarele standarde:• Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (http://www.rncis.ro)• Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 
	Domeniul de studiu: Istorie
	21 Denumirea disciplinei: Regimuri politice comparate în perioada postbelică
	8: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	6: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	7: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	9: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	11: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	12: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	13: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	14: Prelegerea participativă,  expunerea, exemplificarea 
	10: 
	222: Cuvinte cheie: socialism, comunism, marxism, leninism, revoluţie socialistă, dictatura proletariatului, democraţie populară, sovietizare, staleiare, domesticism, epurări, dogmatism, stalinism, jdanovism, titoism, dezgheţ, hruşciovism, revizionism, destalinizare, conflict ideologic.  
	111: Cuvinte cheie: varietăţi şi tipuri de autocraţii: de la tiranie, dictatură şi absolutism la formele moderne şi contemporane: totalitarism, autoritarism, dictatură, sultanism, etc
	333: modelul import-export de dezvoltare economică, patronaj, pretorianism, instabilitate politică, criză economică şi faliment politic
	555: Cuvinte cheie: islam, Coran, jihad, lege musulmană, state eşuate, lume arabă vs. lume musulmană.
	444: Cuvinte cheie: peronism, chavism, fidelism, chileanizare, dictaturi personale, ideologice și  corporatiste
	666: 
	777: colonialism; teoria dependentei; state decazute; 
	888: decolonizarea prin război vs prin revoluție; 
	999: de la mandate la eliberare, panarabism;, teocrație, Nasserism, socialismul arab,  
	abc: 7.Originile şi evoluţia regimurilor autocratice. Principalele tipuri şi caracteristicile acestora. 
	bce: 8. Regimurile politice din Estul Europei în perioada postbelică - Democrațiile populare
	cde: 9. Regimuri politice în America Latină. Tipuri şi trăsături generale.
	def: 10. Studii de caz: Argentina, Venezuela, Chile şi Cuba în perioada postbelică
	efg: 11.Nordul Africii, Orientul Apropiat şi regimurile politice din statele arabe și musulmane
	fgh: 12. Fundamentele politico-religioase ale statelor arabe. Studii de caz: Irak, Egipt, Iran, Arabia Saudită.
	ghi: 13. Trăsături generale ale regimurilor politice din Asia  de Sud-Est după cel de al Doilea Război Mondial
	hij: 14. Decolonizarea şi construcţia regimurilor politice contemporane în Africa
	ijk: 
	Bibliografie_212: Obligatorie: 1. Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Alffa, Bucureşti, 2001. 2. Arendt Lijphart, Modele ale Democraţiei,  Forme de guvernare și funcționare în treizeci și șase de țări, Iaşi, 2000 3. Jean Grugel, Democratizarea: O introducere critică, Polirom, Iași, 2008 4. Patricia Widener, Oil Injustice: Resisting and Conceding a Pipeline in Ecuador, Rowman & Littlefield Publishing, Lanham, Boulder, New York, 2011 5. James Petras, Henry Veltmeyer, Social Movements and State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador, Pluto Press, Londra, Ann Arbor, 2005 6. Miguel Tinker Salas, Venezuela: What everyone needs to know, Oxford University Press, Oxford, 2015 7. Iain Bruce, The Real Venezuela: Making Socialism in the Twenty-First Century, Pluto Press, Londra, Ann Arbor, 2008 8. Jennifer S. Holmes, Sheila Amin Gutierrez de Pineres, Kevin M. Curtin, Guns, Drugs, and Development in Colombia, University of Texas Press, Austin, 2008, p.27-64. 9. Clifford L. Staten, The History of Nicaragua, Greenwood, Santa Barbara, 2010 10. Consuelo Cruz, Political Culture and Institutional Development in Costa Rica and Nicaragua: World Making in the Tropics, Cambridge University Press, Cambridge, 2005 11. Brian Dill, Fixing the African State: Recognition, Politics, and Community-Based Development in Tanzania, Palgrave Macmillan, New York, 2013 12. Ed. Eunice N. Sahle, Democracy, Constitutionalism, and Politics in Africa Historical Contexts, Developments, and Dilemmas, Palgrave Macmillan, New York, 2017 13. Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Signild Vallgårda, Power and Democracy in Denmark. Conclusions, Magtudredningen, 2004 14. Patricia Popelier, "Asymmetry and Complexity as a Device for Multinational Conflict Management. A Country Study of Constitutional Asymmetry in Belgium" in Ed. Patricia Popelier, Maja Sahadžić, Constitutional Asymmetry in Multinational Federalism: Managing Multinationalism in Multi-tiered Systems, Palgrave Macmillan, New York, 2019 Opțională: 1. Leslie E. Anderson, Lawrence C. Dodd, Learning Democracy: Citizen Engagement and Electoral Choice in Nicaragua, 1990-2001, The University of Chicago Press, Chicago, Londra, 2005 2. Christopher Clapham, Africa and the International System: The politics of state survival, Cambridge University Press, Cambridge, 2000 


