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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Institutia de învăţământ 

superior 

Universitatea  Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Studii Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Studii Politice/ Relaţii Internaţionale şi Studii Europene  

1.5 Ciclul de studii Licentă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Studii de securitate 
Relatii Internationale si Studii Europene 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Securitate europeană şi problematica  

minoritătilor nationale şi etnice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Claudia Anamaria Iov 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Lect. Dr. Claudia Anamaria Iov 

2.4 Anul de 
studiu 

u 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 

 

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 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notite 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat 10 

Examinări 10 

Alte activităţi: .................. 10 

3.7 Total ore studiu individual 77  

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Preconditii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competente  Nu este cazul 

 

5. Conditii (acolo unde este cazul) 
 



5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Nu este cazul 



6. Competentele specifice acumulate 
 

C
o
m

p
et

en
te

 p
r
o

fe
si

o
n
a

le
 

 Deţinerea terminologiei specifice studiilor de securitate şi adaptarea acesteia la 

diverse contexte profesionale;  

 Cunoaşterea şi utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul 

proceselor europene 

 Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi parcurgere a principalelor resurse bibliografice din 

domeniul securitatii minoritatilor naţionale si etnice;  

 Cunoaşterea activităţii principalelor instituţii şi organizaţii internaţionale relevante în 

domeniul respectarii drepturilor minoritatilor nationale si etnice;  

 Conceperea unor documente specifice domeniului studiilor de securitate; 

 Folosirea metodologiilor de analiză a sistemelor social-politice  

 Elaborarea unor planuri si proiecte în domeniul asigurării securitati; 

 Proiectarea de strategii politice in contexte locale, regionale, nationale şi globale; 

C
o
m

p
et

en
te 

tr
a
n
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er
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 Acţionarea conform eticii profesionale  

 Urmărirea dezvoltării profesionale în domeniul relatiilor international si al studiilor de 

securitate; 

 Diversificarea stilurilor de învăţare şi de adaptare la medii diversificate de lucru;  

 Contribuirea la dezvoltarea domeniului epistemic al securitatii minoritatilor nationale si 

entice 

 Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice  

 Cunoaşterea  activitatii institutiilor  şi organizatiilor internationale cu rol in domeniul 

respectarii drepturilor minoritatilor nationale si etnice;  

 Gestionarea informatiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context ( receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informatiilor în documente de profil) inclusiv prin 

utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională şi la nivel mediu a unei a 

doua limbi străine; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competentelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cursul îşi propune prezentarea întro manieră analitică a problematicii 

securitatii europene şi statutul minoritatilor etnice şi nationale la 

sfârşitul secolului XX şi începutul secolului al XXI –lea. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza conceptelor noi de securitate conceptuală cât şi institutională; 

 Analiza problematicii minoritatilor nstionale în raport cu dreptul 

international public; 

 Intelegerea şi analiza abordării organizatiilor internationale a 

problemei minoritatilor; 

 

 

 
8. Continuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observatii 

Stat, Popor, Etnie, Naţiune, Naţionalism, Patriotism, 

Securitate societala– abordări teoretice şi studii de caz 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Se prezintă studentilor 

bibliografia obligatorie pentru 
curs 

Aspecte teoretice privind definirea termenului de 

minoritate - Aspecte conceptuale privind 

drepturile specifice ale minorităţilor naţionale şi 

etnice 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 



Managementul diversităţii, fundamentul unui mediu 

stabil de securitate comunitară 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 

Considerente privind discriminarea. Mecanisme şi 

instituţii de combatere a discriminării minoritatilor 

nationale si etnice 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 

Acţiuni precursoare ale sistemului de protecţie a 

minoritătilor naţionale si entice contemporan: de la 

Pacea de la Westphalia la Primul Razboi Mondial 

Prelegere, dialog, studii 
de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 
lectura, studii de caz 

Protecţia minorităţilor naţionale între cele două Războaie 
Mondiale (1919-1945) 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 

Sistemul O.N.U. de protecţie a minorităţilor naţionale;- 
directii de actiune, instrumente (universale,regionale), 
categorii de docuemnte, studii de caz 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 

Sistemul CSCE/OSCE de protecţie a drepturilor 
minorităţilor naţionale  si etnice 

Prelegere, dialog, studii 
de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 
lectura, studii de caz 

Sistemul Consiliului Europei de protecţie a minorităţilor 
naţionale si entice - directii de actiune, instrumente, 
categorii de documente, studii de caz 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 

Abordări ale Uniunii Europene privind situaţia 
minorităţilor naţionale  si entice din statele Europei 
Centrale şi de Est; 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 

Fenomenul imigrationist in Europa – istoric, evolutie, 
paradoxuri si integrare sociala in cadrul statelor membre 
ale UE 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 

Situaţia minorităţilor naţionale şi entice în România- 
istoric, modelul românesc de gestionare a problematicii, 
cadrul legislativ si cadrul instituţional în domeniul 
protecţiei minorităţilor naţionale si etnice 

Prelegere, dialog, studii 

de caz 

Lecturi obligatorii, fise de 

lectura, studii de caz 

Bibliografie: 

Suport de curs Securitate europeană şi problematica minoritătilor nationale şi entice,  

Andreescu Gabriel, Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iasi, 2004; 

Buzan, Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War 

Era,3rd edition, Carter, 1993. 

Weaver, Ole, Buzan, Nerry, Kelstrup Morten, Lemaitre, Pierre, Identity, Migration and the New Security 

Agenda in Europe, Centre for Peace and Conflict Research Copenhagen, 1993; 

Petraru, Roxana Alina, Minorităţile în context legislativ internaţional, Iaşi: Adenium, 2015; 

Castles, Stephen, de Haas, Hein, Miller, Mark J., The Age of migration International Population Movements in 

the Modern World, Fifth Edition, Marea Britanie, Palgrave Macmillan, 2014; 

Neumann, Victor, Neam, popor sau naţiune? Despre identităţi politice europene, Bucureşti: Editura RAO, 

2015. 



   

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observatii 

Secesiunea - studii de caz  Dialog,  prezentare,  studii 

de caz 

Se prezintă studentilor 

bibliografia obligatorie pentru 

seminar  

Securitatea societala in UE Dezbatere,  Fişe de lectură, studii de caz  

Minoritati nationale si etnice – studii de caz  

 

Dialog,  prezentare, studii 

de caz 

Fişe de lectură, studii de caz  

Rolul culturii in procesul identitar –studii de caz Dialog,  prezentare, studii 

de caz 

Fişe de lectură, studii de caz  

Rolul religiei in procesul identitar – studii de caz Dialog,  prezentare, studii 

de caz 

Fişe de lectură, studii de caz  

Tipuri de autonomii: Regiunile cu statut special - concept, 
studii de caz 

Dialog,  prezentare, studii 
de caz 

Fişe de lectură, studii de caz  

Nationalismul basc vs Nationalismul catalan    Dezbatere Fişe de lectură, studii de caz  

Crima de genocide – studii de caz Dialog, jocuri de rol,  

prezentare, studii de caz 

Fişe de lectură, studii de caz  

Tratatele privind minoritatile de la Paris, 1919 Dialog, prezentare, studii 

de caz 

Fişe de lectură, studii de caz  

Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale sub egida ONU Dialog, jocuri de rol,  

prezentare, studii de caz 

Fişe de lectură, studii de caz  

Fenomenul imigrationist si integrarea sociala –Dezbatere in 
Parlamentul European 

Dezbatere,  Fişe de lectură, studii de caz  



Reflectarea problemei minorităților in presa- studiu de caz Dialog, jocuri de rol,  
prezentare, studii de caz 

Fişe de lectură, studii de caz  

Bibliografie seminar  

Suport de curs Securitate europeană şi problematica minoritătilor nationale şi entice,  

Andreescu Gabriel, Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iasi, 2004; 

Buzan, Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cosl War 

Era,3rd edition, Carter, 1993. 

Weaver, Ole, Buzan, Nerry, Kelstrup Morten, Lemaitre, Pierre, Identity, Migration and the New Security 

Agenda in Europe, Centre for Peace and Conflict Research Copenhagen, 1993; 

Petraru, Roxana Alina, Minorităţile în context legislativ internaţional, Iaşi: Adenium, 2015; 

Castles, Stephen, de Haas, Hein, Miller, Mark J., The Age of migration International Population Movements 

in the Modern World, Fifth Edition, Marea Britanie, Palgrave Macmillan, 2014; 

Neumann, Victor, Neam, popor sau naţiune? Despre identităţi politice europene, Bucureşti: Editura RAO, 

2015. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul afferent programului 

   Conținuturile disciplinei au fost elaborate în deplină conformitate cu lucrările de specialitate, 

publicate în țară sau în străinătate.  

   Conţinutul disciplinei reflectă cerinţele generale necesare specialistului in domeniul securitatii, 

atât prin temele studiate, cât şi prin deprinderea unor competenţe profesionale specifice,  



 Temele abordate pe parcursul cursurilor și seminariilor formează obiectul dezbaterilor academice 

în cadrul instituțiilor de profil. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs  Examen final Examen 40% 

Parcurgerea bibliografiei 

recomandate. 

 10% 

10.5 

Seminar/laborator 

Participare la discutiile  de 

la seminar, fişe de lectură,  

activitatea/dosarul de 

seminar. 

 

Colocviu şi scris  20% 

Caracterul analitic şi 

coerent al lucrării de 

seminar 

Respectarea regulilor 

academice de redactare a 

lucrării de seminar.  

Parcurgerea bibliogafiei 

recomandate. 

Testarea continuă pe 

parcursul semestrului  

 

20% 



 

Oficiu:  10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

1. Prezenţa minimă de 50% la activităţile de seminar;  

2. Elaborarea a minim 5 materiale pentru seminar; 

3. Susţinerea examenului şi rezolvarea a cel puţin două subiecte aferente acestei probe;  

4. Parcurgerea a cel puţin 2 lucrări din bibliografia recomandată. 

 

 

   Data completării    Semnătura titularului de curs                         Semnătura titularului de seminar 

  ………………...       ……………………………                           ..............................................  

  

         Data avizării în departament                                    Semnătura directorului de departament 

  ...................................                                                    …..…........................... 

 


