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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  



5 
 

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: I
	25 Semestrul: 2
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DD
	oreTutoriat: 2
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Înţelegerea principalelor şcoli şi curente teoretice din teoria relaţiilor internaţionale şi a modului în care dezbaterile majore ale disciplinei au contribuit la o mai bună înţelegere a actorilor şi structurilor ce formează politica globală şi explicaţia interacţiunilor dintre variabilele ce definesc tendinţele şi constituie cauzele fenomenelor mediului politic internaţional 
	72 Obiectivele specifice: • dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare înţelegerii, explicaţiei, aprofundării şi analizei conceptelor şi fenomenelor politicii externe şi internaţionale•  aplicarea teoriilor relaţiilor internaţionale la situaţii reale din politica internaţională, utilizând studii de caz, modele şi simulări• stimularea gândirii critice şi identificarea poziţiei ontologice şi epistemologice în vederea dezvoltării metodologiei de lucru a cercetătorului relaţiilor internaţionale
	81 CursRow1: 1. Introducere: relaţiile internaţionale ca disciplină; scopul teoriei relaţiilor internaţionale; ce înseamnă a teoretiza
	81 CursRow2: 2. Principalele dezbateri contemporane în teoria relaţiilor internaţionale
	81 CursRow3: 3. Realismul clasic sau politica de putere 
	81 CursRow4: 4. Liberalismul (idealismul) sau internaţionalismul liberal
	Bibliografie: Bibliografie obligatorie:  1. BURCHILL, Scott, LINKLATER, Andrew et al, Teorii ale relaţiilor internaţionale, ed. Institutul European, Iaşi, 2008.2. GOLDSTEIN, Joshua S., PEVEHOUSE, Jon C., Relaţii internaţionale, Iaşi, Polirom, 2008.3. GUZZINI, Stefano, Realism şi Relaţii Internaţionale, Institutul European, Iaşi, 2000 (BCU, Biblioteca Fac. de Ist. Mod., Biblioteca de Studii Europene ş.a.)4. MIROIU, Andrei; UNGUREANU, Radu-Sebastian (ed.), Manual de relaţii internaţionale, Iaşi, Editura Polirom, 2006.5. NYE, Joseph S., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie şi istorie, Filipeştii de Pădure, Editura Antet, 2005.6. WALTZ, Kenneth N., Omul, statul şi războiul: o analiză teoretică, ed. Institutul European, Iaşi, 2001 (Biblioteca Fac. de Ist. Mod., BCU).7. WALTZ, Kenneth N., Teoria politicii internaţionale, ed. Polirom, Iaşi, 2006. Bibliografie opţională: 1. ALLISON, Graham T., ZELIKOW, Philip D. , Esenta deciziei. O explicatie a crizei rachetelor din Cuba, Iaşi, Polirom, 2010.2. CARR, E. H., The Twenty Years Crisis 1919-1939, ed. a 2-a, Londra şi Basingstoke, The Macmillan Press Ltd, 1946 (traducere în limba română la ed. Polirom, Iaşi, 2011).3. COPLIN, William D., Introduction to International Politics. A Theoretical Overview, Chicago, 1974 (Biblioteca de Studii Europene).4. DEUTSCH, Morton, COLEMAN, Peter T., MARCUS, Eric C., The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, San Francisco, Jossey-Bass, 2006.5. DOUGHERTY, James E., PFALZGRAFF, Robert, Contending Theories of International Relations, 1990 (Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice?).6. DUNNE, Tim, KURKI, Milja şi SMITH, Steve, International Relations Theory: Discipline and Diversity, Oxford University Press, ed. a 2-a, 2007.7. GRIFFITHS, Martin, Relaţii internaţionale. Şcoli, curente, gânditori, Editura Ziua, Bucureşti, 2003 (Biblioteca Fac. de Ist. Mod., BCU, Biblioteca de Studii Europene).8. HOFFMAN, Stanley, Janus şi Minerva: eseuri asupra teoriei şi practicii politicii internaţionale, Ştiinţa, Chişinău, 1999 (Biblioteca Fac. de Ist. Mod., BCU, Biblioteca de Studii Europene).9. KEGLEY, Charles W.; WITKOPF, Eugene R., World Politics. Trend and Transformation, New York, St Martin’s Press, 1995 (Biblioteca de Studii Europene, Biblioteca de Ştiinţe Politice).10. KEOHANE, Robert, O. NYE, Joseph S., Power and Interdependence, HarperCollins Publishers, 1989 (Biblioteca Americană) sau varianta în limba română Robert Keohane, Joseph S. Nye, Putere şi interdependenţă, Iaşi, Polirom, 2009.11. MINIX, Dean A. şi HAWLEY, Sandra M., Global Politics, Wadsworth Publishing, Belmont, 1998 (Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice).12. MORGENTHAU, Hans, Politicaîntrenaţiuni: luptapentruputereşiluptapentru pace, ed. Polirom, Iaşi, 200613. Osteuropa Instituut, Teaching International Relations Online, Berlin, 2002 (format electronic).14. POWELL, Robert, Nuclear Detterence Theory: The Search for Credibility, Cambridge University Press, 1990.15. ROCHE, Jean Jacques, Théories des relations internationales, Montchrestien, Paris, 2001.16. SCHELLING, Thomas C., The Strategy of Conflict, Cambridge MA, Londra, Harvard Univ. Press, 1980.17. VIOTTI, Paul R.; KAUPPI, Mark V., International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, Boston, Allyn&Bacon, 1999.18. WALLERSTEIN, Immanuel, Sistemul mondial modern, vol. 1-4, Bucureşti, 1992-1993 (BCU, Biblioteca Fac. de Ist. Mod., Biblioteca de Studii Europene ş.a.)19. WALLERSTEIN, Immanuel, World-Systems Analysis: An Introduction,  Durham şi Londra, Duke University Press, 2006.20. WILLIAMS, Howard, International Relations in Political Theory, Open University Press, 1992 (Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice).21. ZAGARE, Frank C., KILGOUR, D. Marc, Perfect Deterrence, Cambridge University Press, 2004. 
	82 Seminar  laboratorRow1: 
	Metode de predareRow1_2: Problematizarea, conversaţia euristică
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 
	Metode de predareRow2_2: 
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 
	Metode de predareRow3_2: 
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 
	Metode de predareRow4_2: 
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 
	Metode de predareRow5_2: 
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 
	Metode de predareRow6: 
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 
	Metode de predareRow7: 
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 
	Metode de predareRow8: 
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 
	Metode de predareRow9: 
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 
	Metode de predareRow10: 
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 
	Metode de predareRow11: 
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 
	Metode de predareRow12: 
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 
	Metode de predareRow13: 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 
	Metode de predareRow14: 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: - Capacitatea de înţelegere a conceptelor de bază; cunoaşterea principalelor teorii şi dezbateri teoretice- Înţelegerea şi intepretarea conceptelor de bază
	102 Metode de evaluare: Examen scris sub formă de chestionar
	fill_8: 4,5
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: - Prezenţa şi activitatea în cadrul dezbaterilor- Înţelegerea şi analiza critică a textelor; Capacitatea de analiză şi sinteză
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: 
	fill_11: 4,5
	fill_13_2: 0
	fill_14: - recunoaşterea principalelor dezbateri teoretice ale relaţiilor internaţionale contemporane- prezenţa şi activitatea la minim 75% din seminarii
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licenţă
	Programul de studii: Studii de Securitate, RISE/ Licenţiat în Studii de Securitate, Licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
	Titular curs: lect. univ. dr. Dacian Duna
	Titular seminar: asist. dr. Adrian Stan, dr. Iakob Attila
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 20
	documentare: 20
	pregatire: 23
	examinari: 4
	altele: 
	Total ore studiu individual: 69
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Sală cu videoproiector
	conditii seminar: Calculator, internet
	competente profesionale: C1. Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, analizarea si evaluarea organizării socio-politiceC1.2. Aplicarea conceptelor fundamentale din ştiinţele politice în descrierea şi explicarea unor evenimente sau procesespecifice securitățiiC1.3. Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din domeniul ştiinţelor politice  C3. Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţiiC3.3. Utilizarea unor cunoştinţe metodologice în formularea unor soluţii pentru probleme
	competente transversale: CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context  (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat  a unei limbi de circulatie internatională si  la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine• Soluţionarea  unor situaţii-problemă din domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, de o complexitate medie, cu soluţii bazate pe alegeri multiple si prezentarea în scris a solutiilor găsite într-o limbă de circulatie internatională, cu un rezumat oral într-o a doua limbă străină
	81 CursRow5: 5. Behaviorismul sau scientismul
	Metode de predareRow1: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	Metode de predareRow2: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	Metode de predareRow3: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	Metode de predareRow4: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	Metode de predareRow5: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaboratăîn concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinătate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilorinstituțiilor de profil sau al unor conferințeștiințificeinternaționale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulațieinternațională
	Domeniul de studiu: Ştiinţe Politice/Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
	21 Denumirea disciplinei: Introducere în teoriile relaţiilor internaţionale
	8: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	6: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	7: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	9: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	11: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	12: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	13: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	14: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	10: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Realismul structural (neorealismul), realismul ofensiv şi realismul defensiv
	bce: 7. Neoliberalismul sau instituţionalismul neoliberal şi teoria interdependenţei complexe
	cde: 8. Globalismul sau structuralismul economic: de la teoria sistemului mondial modern la teoria dependenţei
	def: 9. Şcoala engleză
	efg: 10. Postmodernismul. Şcolile critice de studiu al relaţiilor internaţionale: Frankfurt, Paris
	fgh: 11. Constructivismul social
	ghi: 12. Feminismul
	hij: 13. Teoriile integrării şi globalizării
	ijk: 14. Abordări alternative ale relaţiilor internaţionale
	Bibliografie_212: 
	data completarii: 
	data avizarii: 


