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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Studii Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale 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 
Sănătate comunitară si securitate umană în 
societăŃile moderne 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Dr. Anda Ioana Curta 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Dr. Anda Ioana Curta 

2.4. Anul de 
studiu  II 

2.5. 
Semestrul  

1 
2.6. Tipul 
de evaluare 

colocviu 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

4 Din care 3.2. 
curs 

1 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.2. Numărul de credite 4 

 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul  

4.2. de competenŃe • Nu este cazul 

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului • Sală cu videoproiector. 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului •  

 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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6. CompetenŃele specifice acumulate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

• Identificarea raporturilor dintre globalizare şi sănătate prin evidenŃierea 
impactului pozitiv sau negativ al globalizării asupra sănătăŃii publice, 
asupra siguranŃei şi securităŃii (umane) a populaŃiei lumii; 

• Perceperea corectă a noŃiunilor legate de globalizare, integrare 
europeană, sisteme de sănătate, politici de sănătate;  

• Familiarizarea studenŃilor cu privire la principalele considerente 
teoretice privind sisteme şi politici de sănătate; dihotomia politica de 
sănătate – politici de sănătate; criterii de comparare a politicilor. 

7.2 Obiective 
specifice 
 

• Dobândirea de capacităŃii de analiză şi interpretare a principalilor 
indicatori privind eficienŃa politicilor şi sistemelor de sănătate. 

• Identificarea problemelor cheie privind sănătatea, în contextul mai larg 
al relaŃiilor internaŃionale; identificarea principalilor actori ai sănătăŃii 
în contextul globalizării şi a rolului lor pe scena internaŃională; 

• Evaluare critică a metodelor de cercetare în domeniu. 
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8. ConŃinuturi 

Curs şi seminar 
 

Metode de predare ObservaŃii 

1. Delimitări conceptuale introductive:  politici de 
sănătate, politica de sănătate, sisteme de sănătate. 
RelaŃia sănătate – bunăstare. Capitalul uman. 
Indicele dezvoltării  umane. 

Expunere 
Prezentări powerpoint 

 

2. Rolul sănătăŃii publice – actor pe scena relaŃiilor 
internaŃionale. Sănătate şi globalizare. Istoria 
sănătăŃii globale şi globalizarea sănătăŃii publice.  

Expunere 
Prezentări powerpoint 

Dezbatere 

 

3. Compararea politicilor diverselor sisteme de 
finanŃare a sănătăŃii. Principii, efecte, eficienŃă. 
Analiza comparativă a performanŃei divrselor 
sisteme de sănătate.  

Expunere 
Prezentări powerpoint 

 

4. Politica de sănătate în fostele state comuniste. 
Sistemul Semashko: avantaje şi limite. 

Expunere 
Prezentări powerpoint 

Dezbatere  

 

5. Politica asigurărilor sociale de sănătate. Sistemul 
de finanŃare de tip Bismarck: avantaje şi limite. 
Studiu de caz: Germania 

DizertaŃie 
Prezentări powerpoint 

Dezbatere 

 

6. Sistemul naŃional de sănătate (Beveridge): 
avantaje şi limite. Studiu de caz: Marea Britanie 

Expunere 
Prezentări powerpoint 

 

7. Sisteme private de sănătate. Cazul SUA. Expunere 
Prezentări powerpoint 

 

8. Compararea principalilor indicatori ai stării de 
sănătate a populaŃiei (la nivel global). TranziŃia 
epidemiologică şi demografică cu consecinŃe 
asupra sănătăŃii în relaŃie cu globalizarea. 
Mortalitate evitabilă. 

Expunere 
Prezentări powerpoint 

 

9. Politica de sănătate în Uniunea Europeană. Rolul 
instituŃiilor europene în reglementarea politicilor de 
sănătate.  

Expunere 
Prezentări powerpoint 

 

10. Principiul liberei circulaŃii în UE şi efectele 
asupra politicii de sănătate. MigraŃia forŃei de 
muncă. Mobilitatea pacienŃilor. 

Expunere 
Prezentări powerpoint 

Dezbatere 

 

11. Sănătatea ca ameninŃare neconvenŃională la 
adresa securităŃii. Securitate umană. Securitizarea 
sănătăŃii publice.  

Expunere 
Prezentări powerpoint 

Dezbatere 

 

12. Sănătatea ca ameninŃare neconvenŃională la 
adresa securităŃii: studii de caz – bolile infecŃioaseşi 
rezistenŃa la anibiotice; securitatea hranei şi 
siguranŃa alimentară.  

Expunere 
Prezentări powerpoint 

Dezbatere 

 

13. Securitatea sănătăŃii: Regulamentul sanitar 
internaŃional 2005, Decizia Consiliului European şi 
a Parlamentului privind ameninŃările trans-
frontaliere grave la adresa sănătăŃii.  

Expunere 
Prezentări powerpoint 

 

14. Politica de sănătate a României din perspectivă 
europeanăşi internaŃională. Reformele sistemului de 
sănătate din România. 

Expunere 
Prezentări powerpoint 

Dezbatere 
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Bibliografie: 
   Lucrări 

• Anda Curta, Politici de sănătate în noile state membre ale Uniunii Europene. Cazul 
României, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008 

• Iain Crinson, Health Policy:A Critical Perspective, SAGE, 2009 

• Scott. L. Greer, Paulette Kurzer, European Union Public Health Policy: Regional and 
Global Trends, Routledge, 2013 

• Alison Hahn, Health Policy and Politics, Ashgate Publishing, 2007 

• Ronald Labonte, Ted Schrecker, Corinne Packer, Vivien Runnels (eds.), Globalization 
and Health: Pathways, Evidence and Policy, New York: Routledge, 2009 

• Robert A. Spasoff, Epidemiologic Methods forHealth Policy, New York: Oxford 
University Press, 1999 

• Mark W. Zacher, Tania J. Keefe, The Politics of Global Health Governance, Palgrave -  
Macmillan, 2008. 

   Surse on-line  
EUROHEALTH: www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/eurohealth  
Sisteme de sănătate:www.euro.who.int/observatory 
www.oecd.org 
http://ec.europa.eu/health/index_en.html   
www.globalizationandhealth.com  
www.globalhealtheurope.org  
www.eurostat.com 
www.ms.ro 
Articole de specialitate: vor fi indicate la fiecare curs. 
 

 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 
aferent programului 

• Disciplina a fost elaborata in concordanŃă cu lucrările din domeniu, publicate în Ńară şi 
străinătate; 

• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, care fac obiectul preocupărilor 
instituŃiilor de profil sau al unor conferinŃe ştiinŃifice internaŃionale, inclusiv dezbateri în 
rvistele de circulaŃie internaŃională. 

 

10. Evaluare 

Tip de 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. 
Pondere  
din nota 
finală 

10.4. Curs Dobândirea cunoştinŃelor 
specifice disciplinei şi 
capacitatea de prezentare a 
lor sub formă scrisă. 

Studiu de caz asupra unei probleme 
la alegere din temele studiate la 
curs. 
Expunere orală a lucrării. 

70% 
 
 

10% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

PrezenŃa obligatorie la 2/3 
din numărul orelor de 
seminar 

Realizarea lucrărilor din cadrul 
orelor de seminar 

20% 

10.6. Standard minim de performanŃă: nota 5 (cinci) 
 


