
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 Istorie in Limba Maghiara 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licență  
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie – linia maghiara 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Istoria relaţiilor internaţionale în secolul XX HLM1403 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Toth Szilárd 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Fodor János 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 182 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
Tutoriat 12 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 98 conv. 
3.8 Total ore pe semestru 56 fiz./182 conv. 
3.9 Numărul de credite 7 
 

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 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

n
al

e 

 Utilizarea instrumentelor de cercetare socială 

  Capacitatea de a proiecta și implementa un proiect de cercetare 

  Capacitatea de a colecta date 

  Capacitatea de a analiza și interpreta datele 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Munca în echipă 

 Dezvoltarea gândirii critice 

 Vorbitul in public si abilitați de prezentare 

 Analiza și sinteza 

 Competente digitale 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Curs introductiv: relații internaționale, sistem 
internațional – definirea noțiunilor. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Obiectivul principal al acestui curs este de a asigura studenţilor un set 
de cunoştinţe şi noţiuni din domeniul istoriei relaţiilor internaţionale 
din secolul XX, necesare ca aceştia să se mişte familiar în acest 
domeniu. Aceste cunoştinţe sunt extrem de necesare înţelegerii 
evoluţiei relaţiilor internaţionale de a lungul timpului, venind în 
completarea cunoştiinţelor dobândite mai devreme în domeniul istoriei 
relaţiilor internaţionale în epoca modernă. Aceste cunoştinţe sunt 
indispensabile înţelegerii evoluţiei realţiilor internaţionale din zilele 
noastre. Totodată contribuie major la dezvoltarea spiritului critic şi a 
capacităţii de analiză şi sinteză a acestor studenţi, caracteristici 
esenţiale pentru studiul relaţiilor internaţionale. Cursul prezintă istoria 
relaţiilor internaţionale de la începutul secolului XX, analizând 
evoluţia acestora în timpul şi după primul război mondial, anii de criză 
a relaţiilor internaţionale din perioada interbelică şi declanşarea celui 
de al doilea război mondial, continuând cu analiza relaţiilor 
internaţionale din timpul războiului rece şi căderea regimurilor 
comuniste din estul Europei, aducând cu ele o nouă epocă a relaţiilor 
internaţionale. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Obiectivele specifice ale disciplinei sunt: studenții să cunoască și să fie 
capabili a analiza principalele evenimente din istoria relațiilor 
internaționale în sec. XX. și să cunoască principalele noțiuni și 
concepte indispensabile acestor analize. 



2. Relațiile internaționale premergătoare primului 
război mondial. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

3. Primul război mondial și consecințele ei asupra 
relațiilor internaționale. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

4. Conferința de Pace de la Paris. Expunere, analiză, 
problematizare 

 

5. Relațiile internaționale în primul deceniu 
interbelic. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

6. Consecințele ajungerii la putere al lui Hitler și 
relațiile internaționale în al doilea deceniu 
interbelic. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

7. Societatea Națiunilor – structură, funcționare, 
succese și eșecuri. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

8. Relațiile internaționale premergătoare celui de 
al doilea război mondial. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

9. Relațiile internaționale în timpul celui de al 
doilea război mondial. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

10. Începuturile războiului rece și nașterea unei 
lumi bipolare. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

11. Relațiile internaționale în timpul marilor crize 
ale războiului rece: Berlin, Coreea, Suez, 
Ungaria-1956, Cuba, Praga. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

12. Relațiile internaționale în anii 70: Helsinki și 
consecințele ei. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

13. Ajungerea la putere a lui Mihail Gorbaciov și 
destrămarea URSS. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

14. Relațiile internaționale în anii post război rece. 
ONU în criză? 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

Bibliografie: 
 

1. Toth Szilárd, Nemzetközi intézmények és szervezetek, Cluj-Napoca, 2012. 
2. Buzan, Barry, Regions and powers, Cambridge, 2003.  
3. Diószegi István, A hatalmi politika másfél évszázada, Budapest, 1994. 
4. Diószegi István,  Akuliszák mögül. A diplomácia története 1919-1939, Budapest, 1996.  
5. Duroselle, Jean-Baptiste, Istoria relaţiilor internaţionale, I-II., Bucuresti, 2006. 
6. Gerrits, Andre W.M., Nationalismand political change in post-comunist Europe, Haga, 1992.  
7. Kennedy, Paul, A nagyhatalmak tündöklése és bukása, AkadémiaiKiadó, Budapest, 1992. 
8. Kissinger, Henry, Diplomácia, Budapest, 1998.  
9. LaFeber, Walter, America, RussiaandtheCold War, 1945-1992, New York, 1993.  
10. Ormos Mária, Majoros István, Európa a nemzetközi küzdőtéren, Budapest, 1998. 

8.2 Seminar / laborator Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Seminar introductiv: relații internaționale, 
sistem internațional – definirea noțiunilor, 
clarificarea criteriilor de evaluare și împărțirea 
temelor pentru lucrările de seminar. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

  

2. Relațiile internaționale premergătoare primului 
război mondial. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Analiza potențialului 

economic și militar al 
marilor puteri 

3. Primul război mondial și consecințele ei asupra 
relațiilor internaționale. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Consecințele celor 14 

puncte lale lui Wilson 
asupra evoluției 
relațiilor internaționale 



4. Conferința de Pace de la Paris. Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Conferința de Pace de 

la Paris și tratatele de 
pace 

5. Relațiile internaționale în primul deceniu 
interbelic. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Tratatul de la Locarno 
- Tratatul Briand-Kellog  

6. Consecințele ajungerii la putere al lui Hitler și 
relațiile internaționale în al doilea deceniu 
interbelic. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Conferința de 

dezarmare de la 
Geneva din 1932 

7. Societatea Națiunilor – structură, funcționare, 
succese și eșecuri. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Criza maciuriană 

- Războiul din Abesinia 

8. Relațiile internaționale premergătoare celui de 
al doilea război mondial. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Conferința de la  

München  
- Pactul Ribbentrop- 

Molotov  
9. Relațiile internaționale în timpul celui de al 

doilea război mondial. 
Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Conferința de la 

Teheran 
- Conferința de la Ialta 
- Conferința de la 

Potsdam 
10. Începuturile războiului rece și nașterea unei 

lumi bipolare. 
Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Doctrina Truman 
- Planul Marshall 

11. Relațiile internaționale în timpul marilor crize 
ale războiului rece: Berlin, Coreea, Suez, 
Ungaria-1956, Cuba, Praga. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Războiul coreean 
- Criza Suezului 
- Criza cubaneză 

12. Relațiile internaționale în anii 70: Helsinki și 
consecințele ei. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Acordul de la Helsinki 

13. Ajungerea la putere a lui Mihail Gorbaciov și 
destrămarea URSS. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

Lucrări de seminar: 
- Retragerea URSS din 

Afganistan 
14. Relațiile internaționale în anii post război rece. 

ONU în criză? 
Expunere, analiză, 
problematizare 

 

Bibliografie:  
 

1. Toth Szilárd, Nemzetközi intézmények és szervezetek, Cluj-Napoca, 2012. 
2. Buzan, Barry, Regions and powers, Cambridge, 2003.  
3. Diószegi István, A hatalmi politika másfél évszázada, Budapest, 1994. 
4. Diószegi István,  A kuliszák mögül. A diplomácia története 1919-1939, Budapest, 1996.  
5. Duroselle, Jean-Baptiste, Istoria relaţiilor internaţionale, I-II., Bucuresti, 2006. 
6. Gerrits, Andre W.M., Nationalism and political change in post-comunist Europe, Haga, 1992.  
7. Kennedy, Paul, A nagyhatalmak tündöklése és bukása, AkadémiaiKiadó, Budapest, 1992. 
8. Kissinger, Henry, Diplomácia, Budapest, 1998.  
9. LaFeber, Walter, America, Russia and the Cold War, 1945-1992, New York, 1993.  
10. Ormos Mária, Majoros István, Európa a nemzetközi küzdőtéren, Budapest, 1998. 
11. Clark, Ian, The post-cold war order: the spoils of peace, Oxford, 2001.  



12. Chomsky, Noam, Hegemonie sau supravieţuire: America în căutarea dominaţiei globale, Buc., 2003. 
13. Colliard, Claude-Albert, Institutions des relations internationales, Tours, PrécisDalloz, 1974.  
14. Larrabee, F. Stephen, East European security after the Cold War, Santa Monica, CA, 1993.  
15. Preda-Mătăsaru, Aurel, Tratat de relaţii internaţionale moderne şi contemporane,  2-3.kötet, 

Bucureşti, 2003-2005.  
16. Viotti, Paul R., International relations and world politics: security, economy, identity, UpperSaddle 

River, NJ, 2001. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina îndeplinește criteriile și cerințele stabilite prin:: 
 

 Registrului Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior (http://www.rncis.ro)  
 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 

 

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

nota finală 
10.4 Curs Cunoașterea materiei, a 

bibliografiei și a noțiunilor 
de bază 

Examen scris. 50 % 

   
10.5 Seminar/laborator Prezentarea unei lucrări de 

seminar de 10-15 pagini 
pe tematica stabilită de 
profesor. 

Cunoașterea noțiunilor de 
bază, prezentarea Power-
Point și disponibilitate la 
dezbatere asupra problemei 
discutate. 

25 % 

Activitate de seminar Cunoașterea noțiunilor de 
bază și disponibilitate la 
dezbatere asupra problemei 
discutate. 

25 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
  Prezență la seminar minimum 75 % 
 Nota minimă de promovare (5-cinci) la toate subiectele examenului și la probele de seminar 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

2020. 03. 31.    Dr. Toth Szilard   Dr. Fodor Janos 

           

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

2020. 03. 31.      Dr. Nagy Robert-Miklos 

         


