
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Istorie și Filosofie 
1.3 Departamentul Studii internaționale și istorie contemporană 
1.4 Domeniul de studii Științe politice 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul integrării europene în Europa Centrală șide Est 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ Marcela Sălăgean 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  Din care: 3.5 curs  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 şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual  
3.8 Total ore pe semestru  
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



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

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Curs introductiv: discutarea unor probleme 
organizatorice, a tematicii şi bibliografiei propuse, a 
modului de evaluare 

Prelegere, comentarii, 
analize, dialog 

 

Conceptul de ’’Europă Centrală’ şi ‘’Europa de Est’’ 
în perioda interbelică 

Prelegere, comentarii, 
analize, dialog 

 

Europa Centrală şi de Est în timpul celui de-al doilea 
război mondial 

Prelegere, comentarii, 
analize, dialog 

 

Tranziţia postbelică în Europa Centrală şi de Est (1944 
– 1947); ‘’Declaraţia privind Europa eliberată’’ 

Prelegere, comentarii, 
analize, dialog 

 

Europa Centralăşide Est - 1948 – 1989   Prelegere, comentarii, 
analize 

 

Înlăturarea regimului comunist. Consecinţe imediate 
aspra spaţiului central-est european 

Prelegere, comentarii, 
analize, dialog 

 

’’Balcanii şi balcanismul’’ Prelegere, comentarii, 
analize, dialog 

 

Europa Centrală şi de Est după 1989, Cooperare şi 
Integrare 

Prelegere, comentarii, 
analize, dialog 

 

   
Bibliografie  

- Jean Baptiste Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 a nos jours, Paris 1982 
- Geopolitics in the Danube Region, (ed.Ignac Romsics, Bela Kiraly), Budapest, 1999  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

-cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea 
profesională, 
 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

- dezvoltarea capacităţii studentului de a opera cu conceptele şi noţiunile 
fundamentale domeniului 
- elaborarea de analize de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale 



- Joseph Rotschild, East Central Europe between the Two World War, Washington, 1974 
- Dumitru Suciu, Anul 1918 în Europa Centrală şi Răsăriteană. Ideea de Europă Unită, Cluj-

Napoca, 2002 
- Ivan Berend, Central and Eastern Europe 1944-1993. Detour from periphery to the 

periphery, Cambridge, 1998 
- H.Seton Watson, The East European Revolution, London, 1962 

Joseph Rotschild, Întoarcerea la diversitate. Istoria politică a Europei Centrale şi de Est 
după al doilea război mondial, Bucureşti, 1997 

- Karen Dawisha, Eastern Europe, Gorbatchev and reform, the Great Challenge, Cambridge, 
2001 

- Capitalism şi democraţie în Europa Centrală şi de Est, (Gryegorz Ekiert, Stephen E. Hanson 
coord), Iaşi, 2010 

- Joseph Rothschild, Întoarcerea la diversitate, Oradea, 1997 
- Dan Sorin Mihalache, Conceptul de Europă Centrală după 1989, Bucureşti, 2009 

 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Teme abordate în cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac, de multe ori, obiectul 

preocupărilor instituțiilor de profil sau al unor conferințe științifice internaționale, inclusiv dezbateri 
în cadrul revistelor de circulație internațională 

 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Participare activa, lucrare 

scrisa 
Lucrare scrisa 60% din ponderea 

finală 
   

10.5 Seminar/laborator Participare activă, 
susținerea unui proiect de 
cercetare 

Evaluare pe parcursul 
semestrului 

30% din ponderea 
finală 

   
10.6 Standard minim de performanţă – nota 5 (cinci) 

  
Nota finală rezultă din: 1 (PO) + 3 (prezentare proiect) + 6 (lucrare scrisă) = 10 (zece)  
 

Titular curs, 

Prof.univ. dr. Marcela Sălăgean 


