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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 

         .........................                      ............................................................ 


	Untitled

	24 Anul de studiu: I
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 9
	41 de curriculum: Nu este cazul.
	71 Obiectivul general al disciplinei: Înțelegerea principalelor direcții ale politicii externe și politicii de securitate a Statelor Unite ale Americii pornind de la cunoașterea normelor, principiilor și valorilor acesteia, până la actorii instituționali implicați în variatele situații cu care s-a confruntat America de la începuturile sale până în prezent.
	72 Obiectivele specifice: • Prezentarea într-o manieră critică a doctrinelor de politică externă și de securitate ale președinților americani;• Cunoașterea instituțiilor și mecanismelor responsabile cu politica externă și de securitate a SUA, de la Departamentul de Stat până la Departamentul de Securitate Internă; • Stabilirea rolului personalităților implicate în politica externă și de securitate a SUA;• Analiza contextelor în care se desfășoară acțiunea externă și de securitate a SUA, precum și a relațiilor internaționale ale acestei țări cu lumea politică internațională. 
	81 CursRow1: 1. Introducere : scurt istoric al politicii externe americane, de la Părinții Fondatori la Woodrow Wilson 
	81 CursRow2: 2. Excepționalismul și internaționalismul în politica externă americană                                       
	81 CursRow3: 3. Politica externă a SUA între internaționalism și izolaționism. De la Primul Război Mondial la Cel de-al Doilea Război Mondial
	81 CursRow4: 4. Politica externă a SUA în timpul Războiului Rece. De la Truman la Nixon. Perioada hegemoniei americane (1945-1971). De la Containment la Destindere.
	Bibliografie: Bibliografie obligatorie: 1. Brzrezinski, Zbigniew, A doua șansă. Trei președinți și criza superputerii americane, Antet, 2007.2. Brzrezinski, Zbigniew, America și lumea. Conversații despre viitorul politicii externe americane, Antet, 2009.3. Cameron, Frasier, US Foreign Policy after the Cold War: Global hegemon or reluctant sheriff?, Routledge, Londra, New York, 2005.4. Dobson, Alan și Marsh, Steve, US Foreign Policy since 1945, ed. a 2-a, Routledge, New York, 2001.5. Kissinger, Henry, Ordinea mondiala - Reflectii asupra specificului natiunilor si al cursului istoriei, RAO, 2015.6. Sapolsky, Harvey M.; Gholz, Eugene și Talmadge, Caitlin, US Defense Politics: The origins of security policy, Routledge, Londra, New York, 2009.    Bibliografie opțională/facultativă:  1. Bentley, Michelle și Holland, Jack (eds.), Obama’s foreign policy: Ending the War on Terror, Routledge, Londra, New York, 2014.2. Bilsland, James, The President, the State and the Cold War: Comparing the foreign policies of Truman and Reagan, Routledge, Londra, New York, 2015.3. Dorrien, Gary, Imperial Designs: Neoconservatism and the New Pax Americana, Routledge, New York, Londra, 2004. 4. Fitzgerald, David și Ryan, David, Obama, US Foreign Policy and the Dilemmas of Intervention, Palgrave Macmillan, New York, 2014.5. Futter, Andrew, Ballistic Missile Defence and US National Security Policy: Normalisation and acceptance after the Cold War, Routledge, Londra, New York, 2013.6. Henriksen, Thomas H., America and the Rogue States, Palgrave Macmillan, 2012.7. Hybel, Alex Roberto, US Foreign Policy Decision-Making from Kennedy to Obama: Responses to International Challenges, Palgrave Macmillan, New York, 2014.8. Hybel, Alex Roberto, US Foreign Policy Decision-Making from Truman to Kennedy: Responses to International Challenges, Palgrave Macmillan, New York, 2014.9. Markakis, Dionysis, US Democracy Promotion in the Middle East: The Pursuit of Hegemony, Routledge, Londra, New York, 2016.10. McCrisken, Trevor B., American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam: US Foreign Policy since 1974, Palgrave Macmillan, New York, 2003.11. McEvoy-Levy, Siobhán, American Exceptionalism and US Foreign Policy Public: Diplomacy at the End of the Cold War, Palgrave, New York, 2001.12. Middup, Luke, The Powell Doctrine and the US Foreign Policy, Ashgate, 2015.13. Parmar, Inderjeet și Cox, Michael (eds.), Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical, and Contemporary Perspectives, Routledge, Londra, New York, 2010.14. Ritchie, Nick, US Nuclear Weapons Policy after the Cold War: Russians, ‚rogues’ and domestic division, Routledge, Londra, New York, 2009./
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Primele acţiuni de politică externă ale SUA. De la independenţă la afirmarea ca Mare Putere (1776-1897); doctrina Monroe       
	Metode de predareRow1_2: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Afirmarea SUA ca Mare Putere. De la războiul hispano-american (1898) la Primul Război Mondial 
	Metode de predareRow2_2: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. Wilson, Primul Război Mondial şi revoluţia bolşevică; Espionage Act (1917); Sedition Act (1918) şi deciziile Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920)
	Metode de predareRow3_2: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Politica externă americană în perioada interbelică; conferinţele navale, legea Johnson-Reed; pactul Briand-Kellog etc.
	Metode de predareRow4_2: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. SUA în Cel De-al Doilea Război Mondial. De la "lend and lease" la "Naţiunile Unite"; FDR şi conferinţele cu puterile aliate 
	Metode de predareRow5_2: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. SUA în Războiul Rece. De la doctrina Truman la doctrina Eisenhower ("massive retaliation")            
	Metode de predareRow6: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. SUA în Războiul Rece. De la doctrina ripostei flexibile (Kennedy) la "războiul stelelor" (Reagan)  
	Metode de predareRow7: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Alianţe politico-militare ale SUA; NATO; sistemul de la San Francisco; alianţa cu statul Israel etc.
	Metode de predareRow8: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Relaţiile SUA cu Marile Puteri; studii de caz: UE, Rusia, China, Japonia, Brazilia, India etc.
	Metode de predareRow9: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. SUA şi noua ordine globală după Războiul Rece                                            
	Metode de predareRow10: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. SUA şi conflictele de după Războiul Rece: războiul din Golf şi intervenţiile din fosta Iugoslavie  şi Somalia          
	Metode de predareRow11: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. SUA şi conflictele din secolul XXI: războiul împotriva terorismului (Afganistan, Irak, Pakistanul de Vest, Uganda etc.)
	Metode de predareRow12: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 13. SUA şi conflictele din secolul XXI:  conflictul civil din Libia şi Siria                 
	Metode de predareRow13: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 14. SUA şi rivalii săi strategici: Rusia, China, UE?                                    
	Metode de predareRow14: Prelegere, expunere teoretică, argumentare empirică, analiză de context, analiză de caz, dialog, răspunsul la întrebările studenţilor 
	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 (min. 8 pagini) 
	fill_8: 5 puncte
	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; Prezența și activitatea de seminar;redactarea unei recenzii;prezentarea fişelor de lectură pentru cel puţin 3 cărţi
	fill_11: 4 puncte
	fill_13_2: 1 punct
	fill_14:  Nota 5 (cinci) 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: 25
	examinari: 4
	altele: 
	Total ore studiu individual: 83
	Total ore pe semestru: 125
	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  corespunzătoare diverselor paliere ierarhice  
	81 CursRow5: 5. Politica externă și de Securitate a SUA în timpul Războiului Rece. De la Nixon la George Bush Sr. De la Destindere la "End Game"
	Metode de predareRow1: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	Metode de predareRow2: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	Metode de predareRow3: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	Metode de predareRow4: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	Metode de predareRow5: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	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: Politica externă și de securitate a SUA
	8: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	6: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	7: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	9: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	11: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	12: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	13: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	14: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	10: Prelegere, expunere, argumentare, dialog, dezbatere, problematizare
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Politica externă americană după Războiul Rece. Anii '90: de la izolaţionism la neointervenţionism (doctrina Clinton)
	bce: 7. Politica externă americană după 11 septembrie 2001. Doctrina Bush şi războiul împotriva terorismului
	cde: 8. ‘Leading from behind’: doctrina de politică externă a administraţiei Barack Obama         
	def: 9. "Realismul principial", doctrina de politică externă a administraţiei Trump?                          
	efg: 10. Evoluţia doctrinei militare americane (I). De la războaiele napoleoniene la Războiul Rece  
	fgh: 11. Evoluţia doctrinei militare americane (II). De la doctrina Weinberger la doctrina Powell 
	ghi: 12. Politica de securitate naţională a SUA până la 11 septembrie 2001                        
	hij: 13. Politica de securitate naţională a SUA după 11 septembrie 2001                             
	ijk: 14. SUA între noua ordine şi noua dezordine mondială (următorii 100 de ani)                       
	Bibliografie_212: În afară de bibliografia pentru curs, în cadrul seminarului masteranzii vor primi documente oficiale, articole şi studii de specialitate din publicaţii periodice necesare activităţii de seminar. Sursele electronice vor fi şi ele utilizate intensiv. Surse de Internet:Foreign Policy: http://foreignpolicy.com/The White House: https://www.whitehouse.gov/US Secretary of State: https://www.state.gov/secretary/2017/index.htmUS Department of Defense Websites: https://www.defense.gov/Resources/Military-Departments/DOD-Websites/Drudge Report 2017: http://drudgereport.com/ U.S. National Security and Foreign Policy Web Links: http://www.usip.org/publications/us-national-security-and-foreign-policy-web-linksUS Foreign Policy and National Security Program Concentration: https://ironline.american.edu/academic/concentrations/united-states-foreign-policy-national-securityJoint Chiefs of Staff: https://www.jcs.mil/National Defense University Press: https://ndupress.ndu.edu/Publications/RAND Corporation: www.rand.com 


