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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  
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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: 3
	25 Semestrul: 6
	26 Tipul de evaluare: EX
	27 Regimul disciplinei: DF
	oreTutoriat: 
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Identificarea, înțelegerea și evaluarea principalelor riscurilor neconvenționale din societatea contemporană care afectează în mod fundamental pacea, securitatea și dezvoltarea durabilă. 
	72 Obiectivele specifice: 1. Identificarea și înțelegerea impulsurilor schimbării și transformării societăților și evaluarea fenomenelor din prisma cauzalității și efectelor;2. Analiza impulsurilor schimbării, transformării societăților și formularea unor scenarii de răspuns la adresa riscurilor identificate;3. Identificarea efectelor pe termen scurt, mediu și lung, din prisma interdependențelor actorilor din sistemul internațional.4. Înțelegerea / analiza rolului actorilor subnaționali, naționali și supranaționali, statali sau non-statali în fața riscurilor majore ale lumii contemporane.  
	81 CursRow1: Introducere: Ce reprezintă un risc neconvențional ?                                                                
	81 CursRow2: Aspecte de securitate umană pe Agenda globală de securitate: caracteristici, perspectivă, componente 
	81 CursRow3: Globalizarea : provocări și interdependențe                                                                                          
	81 CursRow4: Sănătatea ca o amenințare neconvențională la adresa securității. Securitizarea sănătății publice.
	Bibliografie: 1. Ana Ligia Leaua, (2014) Editura Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul,  Securitatea mediului în era globalizării2. Anthony McGrew, Nana K. Poku, Polity Press (2007), Globalization, Development and Human Security, pp.83-132, 207-2193. Benjamin Miller “The Concept of Security: Should it be Redefined?”, The Journal of Strategic Studies (2001)Vol. 24, No. 2 (June), pp. 13-424. BOURBEAU (2011): The Securitization of Migration, Ed. ROUTLEDGE, pp.11-475. BRODER JF (2006): Risk Analysis and the Security Survey, Ed. ELSEVIER, pp.3-44, pp.259-2716. BUZAN B., WAEVER O., De WILDE J. (2011): Securitatea: un nou cadru de analiză, CA Publishing, Cluj, pp.119-1257. David Koranyi, Center for Transatlantic Relations (2011), Transatlantic Energy Futures: Strategic Perspectives on Energy Security, Climate Change and New Technologies in Europe and the United States, Washington, After Fukushima: The Future of Nuclear Energy in the United States and Europe pp.189-2078. Diamond Jared Mason, (2014) Viruși, arme și oțel: soarta societăților umane, ediția a 2-a, lb. română, Ed. Allfa,  partea 3, cap.11-14 9. Frank Möller,  (2007) “Photographic Interventions in Post-9/11 Security  Policy’, Security Dialogue nr.38 ed.2, pp.179-9610. Graham, DT, Poku, NK (eds) Migration, Globalization and Human Security. London: Routledge, pp. 186–216.11. Lavinia Florea, (2006) Globalizare şi securitate economică, Editura Lumen, Iaşi , pp.56-7212. Lewis H. Ziska, Cambridge Scholars Publishing (2017), Agriculture, Climate Change and Food Security in the 21st Century: Our Daily Bread, pp.60-14713. Mark Beeson and Nick Bisley “Issues in 21st Century World Politics” second edition (2013), pp.30-47, 80-91, 120-17714. M. J Rodrigues, (2009) ed. Europe Globalization and the Lisbon Agenda. IEEI: Lisbon: pp.74-9115. Michael J. Kelly, (2008) Ghosts of Halabja: Saddam Hussein and the Kurdish Genocide, Greenwood Publishing Group, Londra , pp. 20-3916. NATO Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. Part I –Nuclear, Part II – Biological, Part III – Chemical. Departments of the Army, the Navy, and the Air Force disponibil la:  http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm8-9.pdf a17. PĂUN L. (2003): Bioterorismul şi Armele Biologice. Ed. Amaltea, Bucureşti.18. POPESCU G.D., BÂRSAN O., SOARE A. (1999): Manual pentru pregătirea comisiilor şi formațiunilor de protecție antichimică, Ed. Granada Eximco, Bucureşti.19. Rudolph Christopher (2003) “Security and the Political Economy of International Migration”, American Political Science Review, Vol. 97, No. 4 (November) , pp. 603-62020. SPIERS E. M. (2010): A History of Chemical and Biological Weapons, Ed. Reaktion Books Ltd.,London, pp.89-101, 126-15121. Theodore H. Tulchinsky, Elena A. Varavikova, Elsevier (2009), The New Public Health: An Introduction for the 21st Century, pp.33-71, 121-177, 333-37322. WRIGHT-NEVILLE D. (2010): Dicționar de Terorism. Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca  a. Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice, disponibil la: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_RO.htmlb. Encyclopedia Britannica, Blister agents, disponibil la: http://www.britannica.com/technology/chemical-weaponc.United Nations Trust Fund for Human Security, Human Security in Theory and Practice, disponibil la: https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdfd. Strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013 - 2020, disponibil la:http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia-Nationala-pe-Schimbari-Climatice-2013-2020.pdf
	82 Seminar  laboratorRow1: Introducere: aspecte organizatorice. Ce, când și cum facem?                                   
	Metode de predareRow1_2: Prelegerea, conversația euristică
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Securitate umană pe Agenda globală de securitate                                                       
	Metode de predareRow2_2: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Globalizarea: provocări și interdependențe                                                               
	Metode de predareRow3_2: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Sănătatea / amenințare neconvențională la adresa securității. Securitizarea sănătății publice
	Metode de predareRow4_2: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Analiza riscurilor determinanților sănătății și comportamentului. Indexul de dezvoltare umană   
	Metode de predareRow5_2: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Perspective recente: migrație, terorism                                                                      
	Metode de predareRow6: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Amenințări nucleare și radiologice                                                                            
	Metode de predareRow7: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Arme chimice                                                                                                              
	Metode de predareRow8: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Armele biologice                                                                                                       
	Metode de predareRow9: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Securitatea mediului  - dezastre tehnologice                                                              
	Metode de predareRow10: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Securitatea mediului - dezastre naturale                                                     
	Metode de predareRow11: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Securitate economică: crizele economice                                               
	Metode de predareRow12: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Securitate alimentară: perspective economice şi demografice                                  
	Metode de predareRow13: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Sexul și vârsta ca factori suplimentari de nesiguranță                                               
	Metode de predareRow14: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: - cunoașterea tematicii și a bibliografiei  - capacitate de analiză, sinteză și corelare- intelegerea/ utilizarea corectă a conceptelor
	102 Metode de evaluare: Examen scris
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: - participarea activă la activitățile de seminar-  înțelegerea elementelor teoretice și corelarea acestora cu elemente din realitate (studii de caz)- gândirea critică și capacitate analitică
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: > Realizarea unei strategii  sau plan de acţiune pentru un risc identificat  
	fill_11: 40%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: - cunoașterea conceptelor și a elementelor teoretice din bibliografie;- utilizarea corectă a conceptelor și corelarea cu ipostaze reale concrete (pentru cel puțin 4 tematici);- identificarea si analiza corectă a amenințărilor neconvenționale la adresa securității (pentru cel puțin 4 tematici); 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licență  
	Programul de studii:  Studii de Securitate în limba romană
	Titular curs: Lector. Dr. Anda Curta
	Titular seminar: Drd. Ionuț Moldovan, Drd. Adina Mihăescu
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 28
	documentare: 12
	pregatire: 16
	examinari: 2
	altele: 
	Total ore studiu individual: 58
	Total ore pe semestru: 100
	numar credite: 4
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: CP1. Familiarizarea cu principalele evoluții privind dezvoltarea și progresul, capacitatea de a argumenta în favoarea unuia sau a altuia dintre modelele teoretice discutate, abilitatea de a compara, sintetiza și argumenta referitor la procese din sistemul internațional.CP2. Analiza unei situații concrete prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din domeniul științelor politice. CP3. Utilizarea conceptelor fundamentale din științele politice și studiile de securitate în descrierea şi explicarea genezei şi derulării unor evenimente și procese.CP4. Dezvolta/ utilizeaza strategii de rezolvare a problemelor, testează soluțiile posibile, în special atunci când îți exprimă opinii și gasesc acțiuni pentru a susține aceste strategii 
	competente transversale: CT1. Gândire criticăCT2. Colaborare, capacitate de comunicare și muncă în echipăCT3. Acuratețe analiticăCT4. Gestionare corectă și eficientă a resurselor  
	81 CursRow5: Analiza riscurilor determinanților sănătății și comportamentului. Indexul de dezvoltare umană    
	Metode de predareRow1: Prelegerea, conversația euristică
	Metode de predareRow2: Prelegerea, conversația euristică
	Metode de predareRow3: Prelegerea, conversația euristică
	Metode de predareRow4: Prelegerea, conversația euristică
	Metode de predareRow5: Prelegerea, conversația euristică
	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 străinătate. Toate temele din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor 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: Analiza riscurilor neconvenționale la adresa securității
	8: Prelegerea, conversația euristică
	6: Prelegerea, conversația euristică
	7: Prelegerea, conversația euristică
	9: Prelegerea, conversația euristică
	11: Prelegerea, conversația euristică
	12: Prelegerea, conversația euristică
	13: Prelegerea, conversația euristică
	14: Prelegerea, conversația euristică
	10: Prelegerea, conversația euristică
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Perspective recente: migrație, terorism                                                                      
	bce: Amenințări nucleare și radiologice                                                                            
	cde: Arme chimice                                                                                                                 
	def: Armele biologice                                                                                                       
	efg: Securitatea mediului  - dezastre tehnologice                                                                          
	fgh: Securitatea mediului - dezastre naturale                                                                     
	ghi: Securitate economică: crizele economice                                                            
	hij: Securitate alimentară: perspective economice şi demografice                       
	ijk: Sexul și vârsta ca factori suplimentari de nesiguranță                                              
	Bibliografie_212: 1. Basudeb Guha-Khasnobis, Shabd S. Acharya, Benjamin Davis, Palgrave Macmillan  (2007) Food Insecurity, Vulnerability and Human Rights Failure, pp.106-129, 219-2422.Cătălina-Daniela Răducu, Bogdan Ștefanachi,  (2015) Securitatea Umană. Provocări contemporane. , Pro Universitaria, București, pp. 73-743.Christian Enemark, Georgetown University Press (2014), Biosecurity Dilemmas: Dreaded Diseases, Ethical Responses, and the Health of Nations, pp.49-72,  95-1164. Elizabeth Thomas Hope, Routledge (2016) Climate Change and Food Security: Africa and the Caribbean, 5. Edmund Heery, John Salmon, Routledge (2000) The Insecure Workforce, pp.112-1396.Frank L. Smith, Cornell University Press (2014) American Biodefense, pp.13-70, 102-1387.Ian Christoplos, Adam Pain, Routledge (2015) New Challenges to Food Security: From Climate Change to Fragile States, pp.121-3388. Kirsten Gelsdorf, OCHA, PDSB (2010) Brief No. 1: Global Challenges and Their Impact on International Humanitarian Action 9. Lindley-French Julien, Boyer Yves, (ed by), The Oxford Handbook of War (2012), pp.185-214 10.Mark Beeson and Nick Bisley (2013) “Issues in 21st Century World Politics” second edition, pp.30-47, 80-91, 120-17711.Mary Kaldor, Securitatea umană, Editura CA Publishing (2010), Cluj-Napoca, pp.126-148, p.21412.Michael Burleigh, Blood&Rage. A Cultural History of Terrorism, (2007), cap. 8 „World Rage: Islamist Terrorism”, pp. 346-486. 13. PĂUN L. (2003): Bioterorismul şi Armele Biologice. Ed. Amaltea, Bucureşti.  a. Crime museum, Tokyo subway attack, disponibil la: http://www.crimemuseum.org/crime-library/tokyo-subway-attackEncyclopedia Britannica, Blister agents, disponibil la: http://www.britannica.com/technology/chemical-weaponb. Council conclusions on strengthening chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) security in the European Union - an EU CBRN Action Plan – Adoption. disponibil la: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st15/st15505-re01.en09.pdfc. EU counter-terrorism strategy, disponibil la: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204d. Joint Action Plan on Counter-Terrorism for the Western Balkans disponibil la:https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/news/docs/20181005_joint-action-plan-counter-terrorism-western-balkans.pdfe. UN Resolution 2493 (2019) on Women, Peace and Security, and relevant statements, disponibil la: https://undocs.org/en/S/RES/2493(2019)http://yanko.lib.ru/books/natural/diamond_jared=guns_germs_and_steel-en-a.htm f. U.S. Army Special Forces Guide to Unconventional Warfare: Devices and Techniques for IncendiariesDe (autor) Armyg. UNICEF - SITUATION ANALYSIS OF CHILDREN AND WOMEN 2008, disponibil la: https://www.unicef.org/sitan/files/UNICEF_GRZ_Situation_Analysis_2008.pdfh. WORLD MIGRATION REPORT 2020, disponibil la:https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdfi. World Health Reports – World Health Organization -https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85761/9789240690837_eng.pdf;jsessionid=E02C91F839704257B62B108049D9FBB5?sequence=2


