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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 

         .........................                      ............................................................ 
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	27 Regimul disciplinei: DS
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	71 Obiectivul general al disciplinei: Folosirea filosofiei pentru a oferi o întemeiere mai largă a deciziei politice, fundamentând-o pe o viziune generală asupra omului și lumii și supunând-o rigorilor gândirii corecte. 
	72 Obiectivele specifice: Cunoașterea principalelor probleme ale filosofiei politiceCunoașterea principalilor gânditori și a evoluției istorice a filosofiei politice.
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	Bibliografie: Doina-Olga Ștefănescu, Adrian Miroiu, Manual de filozofie, Humanitas, 2003.Adrian Miroiu, Introducere în filosofia politică: Teme clasice, Polirom, 2009.David Miller, Political Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2003. David Miller (coord.), Enciclopedia Blackwell a gândirii politice, Humanitas 2000.  
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Introducere în filosofia politică                                                             
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	fill_6_3: 
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	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Dreptatea: raportul dintre morală şi politică                                        
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	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Excesele puterii: autoritarism, totalitarism, tiranie, dictatură            
	Metode de predareRow11: studiul de text, dezbaterea
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	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Comunitatea civilă: influența ei sub diferite regimuri politice            
	Metode de predareRow12: studiul de text, dezbaterea
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	82 Seminar  laboratorRow13: 13. Reflecția filosofică asupra politicii internaționale război și pace  
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	101 Criterii de evaluare: Examen                             
	102 Metode de evaluare: Lucrare scrisă descriptivă
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	fill_13_2: 0
	fill_14: - răspunsurile să nu conțină erori grave - activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminarilor) prezenţă 70% la seminarii,   - descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaţiei acesteia.
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	Programul de studii: Relatii internationale si studii europene
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	documentare: 15
	pregatire: 25
	examinari: 5
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	Total ore studiu individual: 69
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: Cunoașterea conceptelor și surselor principale pentru elaborarea de producții științifice (articole, studii, conferințe) privind filosofia politică Capacitatea de expertiză a justificării pe probleme de maximă generalitate în politică   Capacitatea de analiză politică prin apel la o cultură politică vastă
	competente transversale: Cunoașterea conceptelor și surselor principale pentru elaborarea de producții științifice (articole, studii, conferințe) privind filosofia politică Capacitatea de expertiză a justificării pe probleme de maximă generalitate în politică   Capacitatea de analiză politică prin apel la o cultură politică vastă
	81 CursRow5: 5. Statul: teorii privind fondarea şi rolul statului                                       
	Metode de predareRow1: Expunere, argumentare, prelegere
	Metode de predareRow2: Expunere, argumentare, prelegere
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	coroborare: • Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituţiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice naţionale şi internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel naţional şi internaţional.
	Domeniul de studiu: Relatii internationale si studii europene
	21 Denumirea disciplinei: Filosofie politică
	8: Expunere, argumentare, prelegere
	6: Expunere, argumentare, prelegere
	7: Expunere, argumentare, prelegere
	9: Expunere, argumentare, prelegere
	11: Expunere, argumentare, prelegere
	12: Expunere, argumentare, prelegere
	13: Expunere, argumentare, prelegere
	14: Expunere, argumentare, prelegere
	10: Expunere, argumentare, prelegere
	222: 
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	888: 
	999: 
	abc: 6. Statul: forme de guvernare                                                                 
	bce: 7. Libertatea: dimensiuni filosofice şi politice                                            
	cde: 8. Dreptatea: raportul dintre morală şi politică                                        
	def: 9. Drepturile: tipuri de drepturi, stabilirea şi respectarea lor                  
	efg: 10. Egalitatea                                                                                     
	fgh: 11. Excesele puterii: autoritarism, totalitarism, tiranie, dictatură            
	ghi: 12. Comunitatea civilă: influența ei sub diferite regimuri politice            
	hij: 13. Reflecția filosofică asupra politicii internaționale război și pace  
	ijk: 14. Globalizare și multiculturalism                                                      
	Bibliografie_212:   V. Muscă, A. Baumgarten (coord.) – Filosofia politică a lui Platon, Polirom 2006, Antologie de texte.    V. Muscă, A. Baumgarten (coord.) – Filosofia politică a lui Aristotel, Polirom 2002, Antologie de texte.    Toma din Aquino – Despre guvernământ, Polirom 2005.    Niccolo Machiavelli – Principele, Humanitas 2006.    Thomas Hobbes – Elementele dreptului natural şi politic, Humanitas 2005.    John Locke – Al doilea tratat despre cârmuire, Nemira 1999.    Jean-Jacques Rousseau – Contractul social, Mondero 2007.    John Stuart Mill – Despre libertate, Humanitas 2001.    Hannah Arendt – Originile totalitarismului, Humanitas 2014.     Isaiah Berlin – Patru eseuri despre libertate, Humanitas 1996.   John Rawls – O teorie a dreptăţii, Ed. UAIC 2012.    Immanuel Kant – Spre pacea eternă, All 2008. 


