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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: I
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DA
	oreTutoriat: 4
	41 de curriculum: Nu este cazul.
	71 Obiectivul general al disciplinei: O aprofundare a înţelegerii principalelor teorii şi cadre conceptuale dezvoltate în studiile de securitate, precum şi a capacităţii de analiză, sinteză şi predicţie a fenomenelor, evenimentelor şi proceselor politicii contemporane legate de percepţia şi reprezentarea problemelor de securitate la diferite niveluri de analiză. Cursul încearcă o reflecţie critică asupra agendei şi legitimităţii politicii de securitate naţională în raport cu obiectele referente ale acesteia, fie că ne referim la individ şi diferitele sale grupuri de apartenenţă.
	72 Obiectivele specifice: • Prezentarea într-o manieră critică a celor mai importante reflecţii teoretice cu privire la problematica securităţii internaţionale;• Dezvoltarea capacității de înțelegere a fenomenelor și proceselor lumii contemporane utilizând aparatul ontologic, metodologic și epistemologic al teoriilor relațiilor internaționale;• Dezvoltarea abilității de a lucra cu concepte și metode teoretice cu scopul de a rezolva probleme complexe de securitate cu care se confruntă politica internațională; • Dezvoltarea abilităților necesare construirii de scenarii și realizării de predicții pornind de la alegerea opțiunii ontologice și epistemologice proprii fiecărui cercetător al problemelor de securitate contemporane. 
	81 CursRow1: 1. Noţiuni introductive: ce reprezintă securitatea, concepte înrudite sau derivate, nivele de analiză ale securităţii 
	81 CursRow2: 2. Paradigma pozitivistă ("alegerea raţională") în studiile de securitate                                                      
	81 CursRow3: 3. Paradigma post-pozitivistă în studiile de securitate: pozitivism plus                                                           
	81 CursRow4: 4. Realismul: securitate şi interes naţional; importanţa balanţei de putere; capabilităţi de putere; rolul alianţelor
	Bibliografie: Bibliografie obligatorie: 1. GOLDSTEIN, Joshua, PEVEHOUSE, Jon , Relaţii internaţionale, ed. Polirom, Iaşi, 2008.2. GRAY, Colin S., Războiul, pacea şi relaţiile internaţionale. O introducere în istoria strategică, editura Polirom, Iaşi, 2010.   3. KOLODZIEJ, Edward A., Securitatea şi relaţiile internaţionale, editura Polirom, Iaşi, 2007.4. MEARSHEIMER, John J., Tragedia politicii de forţă, editura Antet, Bucureşti, 2003.5. NYE, Joseph S., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie şi istorie, Editura Antet, Filipeştii de Pădure, 2005.6. WALTZ, Kenneth N., Omul, statul şi războiul: o analiză teoretică, editura Institutul European, Iaşi, 2001.  Bibliografie opțională/facultativă:  7. BROWN, Michael E. et al., Rational Choice and Security Studies: Stephen Walt and his Critics, The MIT Press, Cambridge, Londra, 2000.8. COOPER, Robert, Destrămarea Naţiunilor, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007.9. DORRIEN, Gary, Imperial Designs: Neoconservatism and the New Pax Americana, Routledge, New York, Londra, 2004.10. DUN CAVELTY, Myriam, MAUER, Victor (ed.), The Routledge Handbook of Security Studies, ed. Routledge, 2009.11. GUZZINI, Stefano, Realism şi Relaţii Internaţionale, Institutul European, Iaşi, 2000 (BCU, Biblioteca Fac. de Ist. Mod., Biblioteca de Studii Europene ş.a.)12. 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).13. KEOHANE, Robert, O. NYE, Joseph S., Power and Interdependence, HarperCollins Publishers, 1989 (Biblioteca Americană) sau  varianta în limba română: KEOHANE, Robert, O. NYE, Joseph S., Putere şi interdependenţă, Polirom, Iaşi, 2009.14. LEUCEA, Ioana, Constructivism şi securitate umană, editura Institutul European, Iaşi, 2012.15. LINKLATER, Andrew, SUGANAMI, Hidemi, The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment, Cambridge University Press, 2006.16. MIROIU, Andrei; UNGUREANU, Radu-Sebastian (ed.), Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2006.17. MORGENTHAU, Hans, Politica între naţiuni: lupta pentru putere şi lupta pentru pace, ed. Polirom, Iaşi, 200618. Osteuropa Instituut, Teaching International Relations Online, Berlin, 2002 (format electronic).19. ROCHE, Jean Jacques, Théories des relations internationales, Montchrestien, Paris, 2001.20. WALTZ, Kenneth N., Teoria politicii internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2006.21. WENDT, Alexander E., Teoria socială a politicii internaționale, Editura Polirom, Iaşi, 2011.22. WILLIAMS, Howard, International Relations in Political Theory, Open University Press, 1992 (Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice). Surse de Internet: Search Engine in International Relations (autor: prof. Dr. Vincent Ferraro, Columbia University, New York): http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/feros-pg.htmArticles by International Relations Theorists (portal conţinând articolele celor mai importanţi teoreticieni): http://www.allannoble.net/articles_by_international_relations_theorists.htm 
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Pregătirea metodologiei de lucru a seminarului; studiul de caz; construcţia de modele formale; teoretizarea în studiile de securitate; aplicabilitatea teoriilor cu privire la securitate    
	Metode de predareRow1_2: Expunere, dialog, dezbatere
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Realismul şi securitatea: putere, anarhie, balanţa de putere, dilema de securitate, dilema prizonierului; aplicaţii empirice  
	Metode de predareRow2_2: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. Realismul defensiv şi realismul ofensiv: dezbaterea; aplicaţii empirice                           
	Metode de predareRow3_2: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Liberalismul şi securitatea: pax democratica; democraţia liberală versus democraţia illiberală
	Metode de predareRow4_2: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Instituţionalismul şi securitatea: regimul de securitate; comunitatea de securitate; temperarea anarhiei, securitatea cooperativă
	Metode de predareRow5_2: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. Dezbaterea agent-structură: contribuţia constructivismului; aplicaţii în studiile de securitate
	Metode de predareRow6: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Securitizarea şi desecuritizarea: aplicabilitatea teoriei; studii de caz                     
	Metode de predareRow7: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Teoria complexului de securitate regională: aplicabilitatea teoriei; studii de caz
	Metode de predareRow8: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Probleme de gen în studiile de securitate; războiul din perspectivă feminină           
	Metode de predareRow9: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. Securitatea de la lărgire la aprofundare: securitatea ca emancipare; aplicabilitatea teoriei; studii de caz 
	Metode de predareRow10: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Securitatea umană: aplicabilitatea teoriei; studii de caz                         
	Metode de predareRow11: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Abordări strategice: descurajare; dezarmare; escaladare; studii de caz
	Metode de predareRow12: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 13. Mediul şi securitatea: dezbateri contemporane                                    
	Metode de predareRow13: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 14. Securitatea globală: dezbateri contemporane                             
	Metode de predareRow14: dialog, dezbatere interactivă, conversaţie euristică
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: • Capacitarea de înţelegere a tematicii şi bibliografiei cursului;• Capacitatea de argumentare critică.
	102 Metode de evaluare: Referat de cercetare din tematica disciplinei (10-15 pagini)
	fill_8: 5
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: • Utilizarea adecvată a conceptelor şi metodelor de lucru;• Structura textului şi calitatea argumentării;• Capacitatea de analiză critică şi sinteză;• Acurateţea limbajului;• Capacitatea de a comunica propria producţie ştiinţifică;• Gradul de participare activă la lucrările seminarului.
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezentarea unei teme de cercetare (1,5 puncte); Prezența și activitatea de seminar (1 punct);prezentarea unei lucrări din bibliografie (1 punct);recenzia unui articol din bibliografia disciplinei (3-4 pagini) (0,5 puncte)
	fill_11: 4
	fill_13_2: 1
	fill_14:  - Cunoştinţe de bază în domeniul studiilor de securitate (care sunt principalele paradigme, teorii şi abordări)  - Prezenţa la 75% din seminarii - Utilizarea adecvată a aparatului critic şi bibliografic conform normelor academice impuse la prima întâlnire a masteratului; Nerespectarea criteriilor formale cu privire la întocmirea eseului ştiinţific conduce la nepromovarea examenului; Plagiatul se pedepseşte cu nepromovarea examenului şi propunerea pentru exmatriculare.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Masterat
	Programul de studii: Managementul securităţii în societatea contemporană
	Titular curs: lect. dr. Dacian Duna
	Titular seminar: lect. dr. Dacian Duna
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 20
	documentare: 25
	pregatire: 24
	examinari: 4
	altele: 
	Total ore studiu individual: 77
	Total ore pe semestru: 119
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul.
	conditii curs: Sală dotată cu videoproiector şi calculator cu conexiune la Internet.
	conditii seminar: Sală dotată cu videoproiector şi calculator cu conexiune la Internet.
	competente profesionale: • Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, analizarea si evaluarea organizării socio-politice- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
	competente transversale: • 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• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierahice  • Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii  
	81 CursRow5: 5. Realismul structural şi problema securităţii: realism defensiv versus realism ofensiv                                   
	Metode de predareRow1: Expunere, argumentare, prelegere intensificată
	Metode de predareRow2: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, problematizare
	Metode de predareRow3: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	Metode de predareRow4: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	Metode de predareRow5: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinătate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituţiilor de profil sau al unor conferinţe ştiinţifice internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulaţie internaţională.
	Domeniul de studiu: Ştiinţe Politice
	21 Denumirea disciplinei: Paradigme, teorii şi abordări în studiile de securitate 
	8: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	6: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	7: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	9: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	11: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	12: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	13: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	14: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	10: Prelegere, expunere, argumentare, dialog; tehnici cooperative: joc de rol, microgrupuri de reflecție
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Perspectiva liberală asupra securităţii: pacea democratică; drept şi instituţii internaţionale                    
	bce: 7. Perspectiva institutionalistă asupra securităţii: îmblânzirea anarhiei; regimul de securitate            
	cde: 8. Constructivismul social: construcţia socială a problemelor de securitate                                   
	def: 9. Şcoala Engleză: implicaţiile societăţii internaţionale asupra securităţii                                      
	efg: 10. Şcoala de la Copenhaga: extinderea conceptului de securitate                                          
	fgh: 11. Perspective critice asupra securităţii: teoria feministă şi războiul                                       
	ghi: 12.  Perspective critice asupra securităţii: şcoala galeză (securitatea ca emancipare)           
	hij: 13. Perspective critice asupra securităţii: şcoala de la Paris; şcoala de la Frankfurt                                    
	ijk: 14. Teorii alternative cu privire la securitate: apărarea nonprovocativă; ecologismul; securitatea umană; studiile de pace
	Bibliografie_212: În afara bibliografiei generale, masteranzii vor primi materiale didactice sub formă de articole, capitole din cărţi ş.a. pentru fiecare seminar în parte. Internet:Context Institute: https://www.context.org/World Beyond War: https://worldbeyondwar.org/


