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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 

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


	24 Anul de studiu: II
	25 Semestrul: 3
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DD
	oreTutoriat: 4
	41 de curriculum: Nu este cazul.
	71 Obiectivul general al disciplinei: Înţelegerea modului în care spaţiul (teritoriul) influenţează comportamentul strategic al actorilor statali şi non-statali şi competiţia lor pentru resurse, modul în care politica a fost şi este informată prin geografie de către cei care se autodefinesc utilizând apelativul de geopoliticieni. Cursul analizează critic uzul şi abuzul de terminologie geopolitică pentru a justifica şi/sau a ascunde relaţiile de putere între naţiuni, dar şi între alte entităţi supranaţionale, internaţionale sau transnaţionale. Sunt analizate atât pretinsele perspective obiective, cât şi reprezentările sociale ale spaţiilor politico-geografice şi ale comunităţilor umane care le populează.
	72 Obiectivele specifice: - prezentarea şcolilor de geografie politică, geopolitică şi geostrategie relevante;- formarea abilităţilor necesare geopoliticianului: dezvoltarea hărţii mentale, în acord cu realităţile geografiei politice şi umane; abilitatea de a înţelege jocurile de putere care caracterizează politica mondială; cunoaşterea geopoliticii structurale, formale, practice şi populare; înţelegerea raporturilor dintre geopolitică , geostrategie şi geoeconomie;- Analiza geopolitică a regiunilor de interes (geopolitica regională);- Înţelegerea de către studenţi a evoluţiilor din mediul de securitate internaţional contemporan din perspectivă geopolitică;- dezvoltarea unei metode de cercetare geopolitică, aplicată la studii de caz naţionale şi regionale.                                                                                                                                 
	81 CursRow1: 1. Introductory lecture: The limits of geopolitical analysis in geopolitics; interpretations of geopolitical maps; geopolitical variables; the relationship between political geography-geopolitics-geostrategy
	81 CursRow2: 2. The german geopolitical school
	81 CursRow3: 3. 3. The anglo-saxon geopolitical school(Mahan, Mackinder, Spykman)
	81 CursRow4: 4. French geopolitical school (Reclus, De la Blache, Ancel)
	Bibliografie: ANDER, Armstrong, Geopolitics of the European Union Enlargement, 2007BRZEZINSKI, Zbigniew, The Grand ChessboardDODDS, Klaus, ATKINSON, David (ed.), Geopolitical Traditions: A Century of Geopolitical Thought, ed. Routledge, Londra, New York, 2000.DODDS, Klaus, Geopolitics. A very short introduction, 2007FRIEDMAN, George, Methodology of GeopoliticsHUNGTINGTON, Samuel, The Clash of CivilizationsPETERSEN, Alexandros, The World Island, Praeger, 2011PARKER, Noel, The geopolitics of Europe Identity, 2008TUATHAIL,Gearóid Ó., Critical Geopolitics: the Politics of Writing Global Space, Routledge, Londra, 1996 (Biblioteca Fac. de Geografie).TUATHAIL,Gearóid Ó., DALBY, Simon, ROUTLEDGE, Paul (ed.), The Geopolitics Reader, Taylor & Francis e-Library, 2003WALLERSTEIN, Immanuel , Geopolitics and Geoculture : essays on the changing worldsystem, Cambridge University Press, 1991 (Biblioteca Facultatii de Stiinte Politice).*** Geopolitics reader 
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Methodology of geopolitics: maps, statistics and politics
	Metode de predareRow1_2: Problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactivă
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Research design in geopolitical analysis: the geopolitical codes
	Metode de predareRow2_2: Problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactivă
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. The end of imperialisms and the emergence of the geopolitical vision of the world
	Metode de predareRow3_2: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. State geopolitics: variables of analysis
	Metode de predareRow4_2: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Regional geopolitics and the logic of the regional security complex theory
	Metode de predareRow5_2: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. Cold War geopolitics: containment policy
	Metode de predareRow6: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Frontiers and borders in geopolitical thinking
	Metode de predareRow7: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Identity and geopolitical crises
	Metode de predareRow8: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. US geopolitics into practice: case studies
	Metode de predareRow9: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. Geopolitical dynamics in the space of the former Soviet Union
	Metode de predareRow10: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Euro-atlantic integration: geopolitics of NATO and the EU
	Metode de predareRow11: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Geopolitics of oil and gas
	Metode de predareRow12: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 13. Virtual spaces and geopolitics       
	Metode de predareRow13: dezbatere interactivă; problematizare; prezentare referate
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 14. Geopolitics and the shape of the future world order(s)
	Metode de predareRow14: Problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactivă
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: - cunoaşterea celor mai importante teorii şi proiecte geopolitice;- cunoaşterea evoluţiei în plan geopolitic a actorilor relevanţi ai sistemului internaţional;- capacitatea de a utiliza metodele geopoliticii şi a analiza şi interpreta evoluţia politicii internaţionale pe baza fundamentelor acestei discipline.
	102 Metode de evaluare: Examen scris sub formă de chestionar
	fill_8: 4,5
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: - capacitatea de analiză şi sinteză geopolitică;- capacitatea de a interpreta corect hărţile geopolitice şi strategice;- capacitatea de a comunica/prezenta într-o manieră profesionistă informaţiile analizate;- capacitatea de a interpreta codurile geopolitice ale statelor şi reprezentările mentale ale spaţiilor geografice.
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: - redactarea şi prezentarea unui documentar geopolitic de ţară ("Condiţia geopolitică a statului X")- participarea activă la dezbaterile seminarului
	fill_11: 4,5
	fill_13_2: 1
	fill_14: - cunoaşterea principalelor teorii şi planuri dezvoltate de şcolile de geopolitică relevante (germană, anglo-saxonă, franceză, rusă);- prezenţa activă la cel puţin 75% din seminarii.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licenţă
	Programul de studii: Studii de Securitate (engleza)
	Titular curs: 
	Titular seminar: 
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 20
	documentare: 21
	pregatire: 20
	examinari: 4
	altele: 
	Total ore studiu individual: 69
	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. Theories and geopolitical projects in the first half of the 20th Century ;beyond imperialisms. Axis, soviets and the emergence of the US as a global actor
	Metode de predareRow1: Expunere, argumentare, prelegerea, conversaţie euristică
	Metode de predareRow2: Expunere, argumentare, prelegere
	Metode de predareRow3: Expunere, argumentare, prelegere
	Metode de predareRow4: Expunere, argumentare, prelegere
	Metode de predareRow5: Expunere, argumentare, prelegere
	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
	21 Denumirea disciplinei: Introduction to geopolitics
	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: dezbatere interactivă, problematizare, conversaţie euristică
	14: Expunere
	10: Expunere, dezbatere
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. States and the world systems in geopolitical perspectives
	bce: 7. Geopolitical visions during the Cold War
	cde: 8. Critical geopolitics
	def: 9. Geo-economy. Resources and markets in strategic and geopolitical thinking
	efg: 10. Geo-culture. Identity and cultural variables
	fgh: 11. Frontiers in the geopolitical thinking
	ghi: 12. The geopolitics of the European intergration           
	hij: 13. The geopolitical perspectives in contemporary Russia. Eurasiansim
	ijk: 14. The future of geopolitics
	Bibliografie_212: AGNEW, John, Geopolitics: revisioning world politics, editura Routledge, Londra şi New York, 1999.HLIHOR,Constantin,  History and Geopolitics in the 20th Century Europe, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1999.SPRUYT, Hendrik, Ending Empire: Contested Sovereignty and Territorial Partition, Cornel University Press, Ithaca, Londra, 2005.TAYLOR, Peter J.; FLINT, Colin Political Geography. World-Economy, Nation-State and Locality, editura Prentice-Hall, Harlow, 2000.TUATHAIL,Gearóid Ó. , Critical Geopolitics: the Politics of Writing Global Space, Routledge, Londra, 1996 (Biblioteca Fac. de Geografie).TUNANDER, Ola et al., Geopolitics in Post-Wall Europe: Security, Territory and Identity, Prio-Sage, Oslo, 1997 (Fac. de Ist. Mod., Biblioteca Fac. de Geografie etc.).WALLERSTEIN, Immanuel , Geopolitics and Geoculture : essays on the changing worldsystem, Cambridge University Press, 1991 (Biblioteca Facultatii de Stiinte Politice). ANDER, Armstrong, Geopolitics of the European Union Enlargement, 2007BRZEZINSKI, Zbigniew, The Grand ChessboardDODDS, Klaus, ATKINSON, David (ed.), Geopolitical Traditions: A Century of Geopolitical Thought, ed. Routledge, Londra, New York, 2000.DODDS, Klaus, Geopolitics. A very short introduction, 2007FRIEDMAN, George, Methodology of GeopoliticsHUNGTINGTON, Samuel, The Clash of CivilizationsPETERSEN, Alexandros, The World Island, Praeger, 2011PARKER, Noel, The geopolitics of Europe Identity, 2008TUATHAIL,Gearóid Ó., Critical Geopolitics: the Politics of Writing Global Space, Routledge, Londra, 1996 (Biblioteca Fac. de Geografie).


