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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
	Untitled

	24 Anul de studiu: I
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 5
	41 de curriculum: Nu exista
	71 Obiectivul general al disciplinei: Înţelegerea şi explicaţia modului de organizare şi operare în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună a Uniunii Europene, în vederea dezvoltării acelor cunoştinţe şi abilităţi necesare celor care doresc să urmeze o carieră în cadrul instituţiilor naţionale şi europene, institutelor de cercetare din domeniul studiilor de securitate şi strategice, precum şi a altor actori implicaţi mai mult sau mai puţin direct în securitatea europeană. 
	72 Obiectivele specifice: • Buna cunoaştere a actorilor decizionali, a procedurilor de luare a deciziilor şi a procesării Politicii Externe şi de Securitate a Uniunii Europene• Aplicarea modelelor de tip prospectiv pentru realizarea unor planuri strategice de securitate la nivel naţional, regional sau internaţional• Interpretarea relevanței și oportunității utilizării unor metode specifice de expertiză în vederea elaborării agendei de securitate
	81 CursRow1: Noţiuni introductive. Originile intelectuale ale PESC. Eșecul Tratatului Comunităţii Europene de Apărare
	81 CursRow2: Dezvoltarea și evoluţia Cooperării Politice Europene (1969-1991)
	81 CursRow3: Instituirea Politicii Externe şi de Securitate Comună a UE. Tratatul de la Maastricht
	81 CursRow4: Reformarea Politicii Externe şi de Securitate Comună a UE. Tratatul de la Amsterdam 
	Bibliografie: Bibliografie obligatorie: FIOTT, Daniel (edit.), The CSDP in 2020, EU Institute for Security Studies, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020.CHRYSSOCHOOU, D. N., Theorizing European Integration, SAGE Publications, Londra, Thousand Oaks, New Delhi, 2001.DUNA, D., Politica europeană de securitate de la origini până la Tratatul de la Lisabona: teorie şi istorie, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2015.IVAN, A. L., Perspective teoretice ale construcţiei europene, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003.IVAN, A. L., Sub zodia „Statelor Unite ale Europei”. De la ideea europeană la Comunităţile Economice Europene, CA Publishing, Cluj-Napoca, 2009.MISSIROLI, Antonio (edit.), The EU and the world: players and policies post-Lisbon, EU Institute for Security Studies, 2016.WALLACE, H., WALLACE, W. (ed.), Procesul politic în Uniunea Europeană, Ed. Arc, Bucureşti, 2004.JINGA, Ion, Uniunea Europeană în căutarea viitorului, ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008. Bibliografie opţională:ADAM, B. D., DUMOULIN, A., George, B., REMACLE, E., La nouvelle architecture de sécurité eu Europe, Editions GRIP, Bruxelles, 1999.BUZAN,  B., WÆVER, O., Regions and Powers: the Structure of International Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.BĂRBULESCU, Iordan Gh., Procesul decizional în Uniunea Europeană, ed. Polirom, Iaşi, 2008.CINI, Michelle (edit.), European Union Politics, Oxford University Press, New York, 2005.DANREUTHER, R. (edit.), European Union Foreign and Security Policy: Towards a Neighbourhood Strategy, Routledge, Londra, New York, 2004.McCormick, John, Să înţelegem Uniunea Europeană. O istorie concisă, ed. Codecs, 2008.DUKE, S., The Elusive Quest for European Security: From EDC to CFSP, Palgrave MacMillan, Oxford, 2000.HILL, Ch., SMITH, M. (ed.), International Relations and the European Union, Oxford University Press, Oxford, 2005.KAGAN, R., Despre Paradis şi Putere: America şi Europa în Noua Ordine Mondială, Antet, 2005.KNODT, M., PRINCEN, S. (ed.), Understanding the European Union’s External Relations, Routledge, Londra şi New York, 2003.LATAWSKI, P., SMITH, M. A., The Kosovo Crisis and the Evolution of Post-Cold War European Security, Manchester University Press, Manchester, 2003.MAHNCKE, D., REES, W., Thompson, W. C., Redefining Transatlantic Security Relations: The Challenge of Change, Manchester University Press, Manchester şi New York, 2004. NUGENT, N., The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan, Houndmills, New York, 2003.ZORGBIBE, Charles, Constructia europeana. Trecut, prezent, viitor, Editura TREI, Bucuresti, 1998. 
	82 Seminar  laboratorRow1: Pregătirea cadrului de lucru: echipe, tematică pentru referate, sarcini didactice
	Metode de predareRow1_2: Discuţie informală cu privire la strategia didactică
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 1. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Comunităţile Europene şi Războiul Rece (1950-1991))
	Metode de predareRow2_2: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 2. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Rolul CPE şi UE în managementul conflictelor din fosta Iugoslavie
	Metode de predareRow3_2: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 3. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; UE şi fostul spaţiu sovietic (1993-2020)
	Metode de predareRow4_2: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 4. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Acţiunea externă a Uniunii Europene în Africa Sub-Sahariană
	Metode de predareRow5_2: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 5. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Acţiunea externă a UE în ţările din Maghreb, Mashrek şi Orientul Mijlociu
	Metode de predareRow6: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 6. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Relaţiile Uniunii Europene cu ţările din Asia de Sud, Asia de SE şi Asia-Pacific
	Metode de predareRow7: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 7. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Relaţiile UE cu ţările din America Latină
	Metode de predareRow8: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 8. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Uniunea Europeană şi relaţia transatlantică
	Metode de predareRow9: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 9. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Uniunea Europeană şi relaţiile sale cu alte organizaţii internaţionale (ex. ONU, NATO)
	Metode de predareRow10: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 10. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Iniţiative europene cu implicaţii geopolitice şi geoeconomice girate de Uniunea Europeană: Dimensiunea Nordică, Parteneriatul Estic, Dialogul Euro-Mediteranean, Iniţiativa celor trei mări etc.
	Metode de predareRow11: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 11. Agenda europeană la zi în domeniul PESC-PSAC; Contribuţia UE la guvernanţa globală: statutul zonelor polare, încălzirea globală, problema crizei COVID 19 etc.
	Metode de predareRow12: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare teme de referat
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 12. Simulare de şedinţă a Consiliului European
	Metode de predareRow13: simulare, reuniune brainstorming, problematizare, dezbatere interactivă
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 
	Metode de predareRow14: 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: - cunoaşterea noţiunilor de bază ale disciplinei- cunoaşterea evoluţiei PESC-PSAC- cunoaşterea actorilor, instituţiilor şi proceselor decizionale din cadrul PESC-PSAC
	102 Metode de evaluare: Examen scris sub formă de chestionar
	fill_8: 4,5
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: - capacitatea de a aplica cunoştinţele obţinute în cadrul cursului- capacitatea de a redacta analize şi prezenta rezultatele cercetării într-o manieră profesionistă- capacitatea de lucru în echipe de cercetare- capacitatea de comunicare interactivă- înţelegerea contextului relaţional al evenimentelor şi proceselor care caracterizează PESC
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: - prezentarea agendei PESC;- evaluarea participării active la dezbateri;- prezentarea unei teme de cercetare;- analiza unui referat întocmit pe baza temei prezentate
	fill_11: 4,5
	fill_13_2: 1
	fill_14: - însuşirea cunoştinţelor de bază din cadrul suportului de curs- capacitatea de a identifica principalele instituţii responsabile cu formularea, decizia şi implementarea PESC şi a rolului acestora în context- Prezenţa la minim 75% din seminarii
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Masterat
	Programul de studii: Leadership și Negociere în Organizații Internaționale 
	Titular curs: lect. univ. dr. Dacian Duna
	Titular seminar: lect. univ. dr. Dacian Duna
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 48
	total ore curs: 24
	total ore seminar: 24
	studiu: 24
	documentare: 20
	pregatire: 24
	examinari: 4
	altele: 
	Total ore studiu individual: 77
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Cunoştinţe de bază achiziţionate în cadrul disciplinelor Introducere în studii internaționale și de securitate, Guvernanța securității: noțiuni introductive, Teorii ale relaţiilor internaţionale, Alianțe și organizații internaționale de securitate
	conditii curs: Sală dotată cu videoproiector.Platformă electronică educaţională cu capabilitate de videoconferinţă.
	conditii seminar: Calculator conectat la internet.
	competente profesionale: • Elaborarea si comunicarea unor planuri si proiecte în domeniul asigurării securităţii• Interpretarea şi valorificarea eficientă a informatiilor în organizatiile publice si private • Asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor publice si private
	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: Reformarea Politicii Externe şi de Securitate Comună a UE. Tratatul de la Nisa
	Metode de predareRow1: Prelegerea, expunerea, argumentarea 
	Metode de predareRow2: Prelegerea, expunerea, argumentarea 
	Metode de predareRow3: Prelegerea, expunerea, argumentarea 
	Metode de predareRow4: Prelegerea, expunerea, argumentarea
	Metode de predareRow5: Prelegerea, expunerea, argumentarea
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie internationala
	Domeniul de studiu: Ştiinţe Politice/Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
	21 Denumirea disciplinei: Politica Externă şi de Securitate Comună a Uniunii Europene
	8: 
	6: 
	7: 
	9: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	10: 
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Actorii şi procesul decizional în PESC de la TRatatul de la Maastricht la Tratatul de la Lisabona
	bce: Eşecul Tratatului Constituţional "O Constituţie pentru Europa" (2003-2004)
	cde: Perspective teoretice asupra PESC (teoriile integrării europene)
	def: Instituirea Politicii Europene de Securitate şi Apărare (actualmente Politica de Securitate şi Apărare Comună a UE)
	efg: De la Strategia de Securitate a UE (2003) la Strategia Globală a Uniunii (2016)
	fgh: Reglementări în vigoare în PESC-PSAC. Actorii instituţionali şi procedurile decizionale conform Tratatului de la Lisabona (2007)
	ghi: Dezvoltări politico-instituţionale în cadrul PESC-PSAC după Lisabona. Acţiune diplomatico-militară şi capabilităţi de management al crizei şi prevenirii conflictelor.
	hij: 
	ijk: 
	Bibliografie_212: Bibliografia cursului acoperă parţial necesităţile bibliografice ale seminarului. La acestea se mai adaugă câteva surse electronice: Centrul Europe Direct Bucureşti - Materiale informative: http://europedirectbucuresti.ier.ro/materiale-informative/ Consilium Europa (Bruxelles) - Consiliul European şi Consiliul de Miniştri, Publicaţii: https://www.consilium.europa.eu/ro/documents-publications/publications/ Serviciul de Acţiune Externă al UE: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_enThe European Parliament Committee for Foreign Affairs: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights Institutul de studii de securitate al Uniunii Europene: https://www.iss.europa.eu/ European Voice: www.europeanvoice.com EU Observer: www.euobserver.com Euractiv: www.euractiv.com
	data completarii: 
	data avizarii: 


