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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai”  

1.2. Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii internaţionale şi istorie contemporană 

1.4. Domeniul de studii Istorie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea  

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Sistemul de partide politice în România 
interbelică 

2.2. Titularul activităţilor de seminar special  Prof.univ. Marcela Sălăgean 

2.3. Anul de studiu  III 2.5. Semestrul  II 2.6. Tipul de 
evaluare C 2.7. Regimul  

disciplinei 
DI 

 
   

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

4   Din care 3.3. seminar/ laborator 4 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ  

48 Din care 3.5. 
curs 

 Din care 3.6. seminar/ laborator 48 

Distribuţia fondului de timp                           Ore 

Studiul după bibliografie şi notiţe  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren  

14 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  10 

Tutoriat  6 

Examinări  2 

Alte activităţi: - 

3.7. Total ore studiu individual 52 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 
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DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 

  



2 
 

4. Precondiţii  

4.1. de curriculum Seminarul special de istorie contemporană faţă condiţionează parcurgerea şi 
promovarea cu succes a cursului de Introducere în Istoria contemporană a 
României și a cursurilor speciale de istoria contemporană, discipline predate 
în semestrele anterioare ale programului academic propus în cadrul 
specializării aferente acestui seminar.  

4.2. de competenţe cunoașterea și înțelegerea epocii și conceptelor de specialitate 

 

5. Condiţii  

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului Prezența și participarea activă, pregătirea și 
susținerea referatelor stabilite 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

p
et

en
ţe

 
p

ro
fe

si
on

al
e 

 

 se doreşte ca studenţii să cunoască și să înțeleagă sistemul partidelor politice în 
perioada interbelică; să poată identifica diferențele și similitudinile între sistemele 
politice din epocile precedente sau anterioare; să cunoască programe politice; 
personalități; lideri; să poată încadra diferite manifestări politice în epocă și într-o 
conjunctură anume.     

C
om

p
et

en
ţe

 
T

ra
n

sv
er

sa
le

  Realizarea responsabilă a sacinilor profesionale 
 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context  

(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil). 
 Conştientizarea nevoii de formare continuă 

 

7. Obiectivele disciplinei  

 
 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Să cunoască şi să înţeleagă principalele evenimente care 
au avut loc în România și au influențat sistemul politic 
interbelic; să cunoască principalele instituţii ale statului și 
legislația care au avut impact asupra evoluției sistemului 
politic; să înţeleagă principiile pe baza cărora s-a 
desfăşurat politica internă în perioada studiată.  

 

 
 
7.2 Obiective specifice 
 

Să dobândească capacitatea de analiză, să caute bibliografie de 
specialitate, să elaboreze refarate, să participe la diferite 
manifestări ştiinţifice organizate în ţară şi străinătate, să 
dobândească cunoştinţele necesare şi abilităţile de a preda ei 
înşişi această disciplină sau de a fi parte la viaţa politică 
românească, etc. 

 

 8. Seminar special  Observaţii 
1. Organizarea seminarului, detalii legate de 

tematica, bibliografie, sistem de evaluare,  
expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

2. Unirea din 1918, consecinte asupra sistemului 
politic. Sistemul politic în Vechiul Regat. Sistemul 
politic în provinciile unite 

expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

3. Evoluția sistemului politic românesc interbelic. expunere, analize,  
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Prevederi legislative dialog, argumentare 
4. Partide politice românești de centru-

dreapta/centru-stânga în primul deceniu interbelic.  
expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

5. Partide politice românești de centru 
dreapta/centru-stânga în cel de-al doilea deceniu 
interbelic.  

expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

6. Partide ale minorităților etnice în România 
interbelică.  

expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

7. Partide de extremă dreapta în România interbelică.  expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

8. Partide de extremă stânga în România interbelică.  expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

9. Lideri și discurs politic în primul deceniu 
interbelic 

expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

10. Lideri și discurs politic în cel de-al doilea deceniu 
interbelic 

expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

11. Putere versus Opoziție în România interbelică expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

12. Evaluare generală a sistemului partidelor politice 
din România interbelică  

expunere, analize, 
dialog, argumentare 

 

Bibliografie obligatorie 
Bădescu Ilie, Idei politice românești. Doctrine și teorii, București, 2004 
Buzatu Gheorghe, Ciucanu Corneliu, Radiografia dreptei românești (1927-1941), București, 1996 
Diamandi Stere, Galeria oamenilor politici, București, 1991 
Georgescu,Vlad Istoria românilor, Bucureşti, Humanitas, 1990. (capitolele referitoare la perioada 1918-

1989.) 
Hitchins, Keith România 1866-1947, Bucureşti, 1996, sau alte ediţii, (capitolele referitoare la perioada 

1918-1947)  
Ionescu Cristian, Dezvoltarea constituţională a României, Bucureşti, 1998 
Muller Florin (coord), Elite parlamentare și dinamica electorală în România 1919-1937, București, 2009 
Mungiu-Pippidi Alina (coord), Doctrine politice și realități românești, București, 1998 
Ibidem, Metamorfoze ale politicului românesc 1938-1944, Cluj-Napoca, 2002 
Mureșan Marius (editor), Programele partidelor politice 1918-1946, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 

2023  
Ornea Zigu, Anii Treizeci. Extrema dreaptă românească, București, 1995 
Pârvulescu Cristian, Politici şi instituţii politice, Bucureşti, 2002. 
Radu Sorin, Electoratul din România în anii democraţiei parlamentare (1919-1937), Iaşi, 2004 
Radu Sorin, Vasile Ciobanu (coord) Partide politice și minorități naționale din România în sec. XX, vol.I-

II, București, 2006,2007 
Radu Sorin, Ion Flueraș, Social-democrație și sindicalism, București, 2007  
Scurtu Ioan (coord), Structuri politice în Europa centrală şi de Sud-Est (1918-2001), vol. II, România, 

Bucureşti, 2003. 
Scurtu Ioan, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX, Bucureşti, 1999. 
Scurtu Ioan, Ion Bulei, Democraţia la români, 1866-1938, Bucureşti, 1990. (perioada 1918-1938)  
Scurtu Ioan, L. Boar ed., Minoritățile naționale din România, 1918-1925. Documente, București, 1995 
Scurtu Ioan, I. Dordea ed., Minoritățile naționale din România, 1918-1931. Documente, București, 1996 
Toth Ssilard, Partidul Maghiar și problema minorității maghiare în Parlamentul României în perioada 

interbelică, Cluj-Napoca, 2008 
Trufan Marina, Marius Mureșan, Multiculturalism în Transilvania după Conferința de Pace de la Paris, 

Casa Cărții de Știință, Asociația Studențească Philohistoris, Cluj-Napoca, 2019 
Veiga Francesco, Istoria Gărzii de Fier, misica ultranaționalismului, București, 1993 
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9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor 
comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 
reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina a fost elaborata in concordanta cu cercetările în domeniu 
 Unele teme din cadrul seminarului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor 

de profil sau al unor conferinte stiintifice internaționale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de 
circulatie internationala, etc 

 

10. Evaluare 

Tip de 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

Seminar 
special 

Redactarea de referate, prezentări, participare 
activă la dezbateri   
 

Evaluare pe parcursul 
semestrului 
Lucrare scrisă 
Punct oficiu 

40% 
 

50% 
10% 

. Standard minim de performanţă      - nota 5 (cinci) 
 

Titular curs.  

Prof. univ. dr. Marcela Sălăgean   

 


