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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 

 



2 
 

 
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: 1
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DF
	oreTutoriat: 14
	41 de curriculum: Parcurgerea disciplinei „Aplicatii informatice in științele sociale” sau similar.
	71 Obiectivul general al disciplinei: Dezvoltarea capacității de analiză și interpretare a principalelor teme de pe agenda politicii internaționale contemporane.
	72 Obiectivele specifice: - Dezvoltarea capacității de a utiliza cu acuratețe concepte specifice studiilor internaționale și studiilor de securitate;- Dezvoltarea capacității de a încadra corect/adecvat un fenomen sau proces din politica internațională;- Dezvoltarea capacității de a înțelege și interpreta elementele de agendă și discurs din politica internațională.
	81 CursRow1: Actorii în sistemul internațional                                                           
	81 CursRow2: Sistemul internațional                                                                            
	81 CursRow3: Puterea în sistemul internațional                                                           
	81 CursRow4: Legitimitatea în sistemul internațional                                                   
	Bibliografie: 1. Alexandrescu, M., Introducere în Studii Internaționale și de Securitate. Suport de Curs, 2019 (disponibil pe platforma e-learning CANVAS).2. Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). International relations and world politics. Boston [etc.: Pearson.3. Nye, J. S. (2009). Understanding international conflicts: An introduction to theory and history. Harlow: Pearson Longman.4. Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). International relations. Boston: Pearson.5. Williams, P. D., & McDonald, M. (2018). Security Studies: An Introduction. Milton: Taylor and Francis.
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	82 Seminar  laboratorRow6: Formularea și gestionarea Agendei internaționale                         
	Metode de predareRow6: Lectură critică         
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Instituții și organizații internaționale                                             
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	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Dreptul internațional și Responsabilitatea de a Proteja               
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	fill_36: Test intermediar
	82 Seminar  laboratorRow13: Revoluția informațională și puterea în sistemul internațional        
	Metode de predareRow13: Focus group               
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Viitorul politicilor (trans)naționale de securitate                  
	Metode de predareRow14: Realizarea unui poster
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Capacitatea de a citi critic un text la prima vedere despre politica internațională
	102 Metode de evaluare: Examen
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: (1) Două teste intermediare; (2) Focus Groups (3) Poster final (fomat A1)
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Portofoliu
	fill_11: 40%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Dovedirea capacității de a operaționaliza corect conceptele fundamentale ale acestei discipline.                 
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	undefined_3: 
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	Ciclul de studii: licență
	Programul de studii: Studii de Securitate
	Titular curs: Lect.dr. Mihai ALEXANDRESCU
	Titular seminar: Asist. dr. Adrian STAN
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 28
	documentare: 28
	pregatire: 28
	examinari: 10
	altele: 
	Total ore studiu individual: 108
	Total ore pe semestru: 164
	numar credite: 5
	de competente: Capacitatea de a folosi platforma e-learning CANVAS. 
	conditii curs: Pentru desfășurarea acestui curs este necesară prezența studenților la întâlnirile din sala de curs, precum și logarea acestora pe platforma e-learning CANVAS, aferentă acestei discipline.
	conditii seminar: Pentru desfășurarea acestui seminar este necesară prezența studenților la întâlnirile din sala de curs, precum și logarea acestora pe platforma e-learning CANVAS, aferentă acestei discipline.
	competente profesionale: C1.1–Analizarea proceselor politice europene și internaționaleC2.2–Determinarea și explorarea domeniilor de interes și priorităților în politici europene și internaționaleC1.3–Analiza unei situații date prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor internaționale
	competente transversale: - Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii  - Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  corespunzatoare diverselor paliere ierahice  
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	coroborare: Conținuturile disciplinei au fost elaborate în deplină conformitate cu lucrările de specialitaliate, publicate în străinătate.Temele abordate formează obiectul dezbaterilor academice în cadrul instituțiilor de profil, precum și cadrul diverselor conferințe internaționale.
	Domeniul de studiu: Studii de Securitate
	21 Denumirea disciplinei: Introducere în Studii Internaționale și Studii de Securitate
	8: Prezentarea, Dezbatere
	6: Prezentarea, Dialog  
	7: Prezentarea, Dezbatere
	9: Prezentarea, Dezbatere
	11: Prezentarea, Dezbatere
	12: Prezentarea, Dialog  
	13: Prezentarea, Dialog 
	14: Prezentarea, Dialog  
	10: Prezentarea, Dezbatere
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Formularea și gestionarea Agendei internaționale                         
	bce: Instituții și organizații internaționale                                             
	cde: Securitatea colectivă                                                                     
	def: Conflictele internaționale                                                             
	efg: Conflictele asimetrice                                                               
	fgh: Terorismul și rețelele internaționale de criminalitate                   
	ghi: Dreptul internațional și Responsabilitatea de a Proteja               
	hij: Revoluția informațională și puterea în sistemul internațional        
	ijk: Viitorul politicilor (trans)naționale de securitate                  
	Bibliografie_212: 1. Alexandrescu, M., Introducere în Studii Internaționale și de Securitate. Suport de Curs, 2019 (disponibil pe platforma e-learning CANVAS).2. Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). International relations and world politics. Boston [etc.: Pearson.3. Nye, J. S. (2009). Understanding international conflicts: An introduction to theory and history. Harlow: Pearson Longman.4. Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). International relations. Boston: Pearson.5. Williams, P. D., & McDonald, M. (2018). Security Studies: An Introduction. Milton: Taylor and Francis.


