
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 
1.4 Domeniul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – linia maghiară 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Probleme fundamentale ale lumii contemporane HLM4202 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. LÖNHÁRT Tamás 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. FODOR János  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 6 Din care: 3.2 curs 3 3.3 seminar/laborator 3 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 84 Din care: 3.5 curs 42 3.6 seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 
Tutoriat 3 
Examinări   
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 28 
3.8 Total ore pe semestru 84 fiz./63 conv. 
3.9 Numărul de credite 7 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Realizarea cursului - vizualizarea unor documente, statistici, modele, 

fotografii și filme documentare digitalizate - necesită folosirea unui 
calculator şi videoproiector. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Realizarea semnarelor necesită pentru prezentarea rezultatelor aportului 

individual al studenților (prezentarea referatelor) și vizualizarea unor 

documente, statistici, modele, fotografii și filme documentare digitalizate 

folosirea calculatorului și al unui videoproiector. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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e  Introducerea studenților în problemele istorice care au carcaterizat secolul al XX-lea.  

 Prezentarea și analiza pe baza literaturii de specialitate și a documentelor publicate a evoluției lumii 
contemporane, în diversitatea manifestărilor sale: economice, sociale, culturale, tehnologice. 

 Evaluarea sistemelor politice dezvoltate pe parcursul secolului trecut, având în vedere complexitatea 
geografică, ideologia caracteristică, manifestările practicate în procesualitatea istorică. 

 Războaiele și conferințele, tratatele de pace ale secolului al XX-lea, traume umane și economice, mutații 
strategice și consecințele geopolitice. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Îndeplinirea în termen, riguroasă și responsabilă, în condiții de eficiență și eficacitate, a sarcinilor 
profesionale. 

 Rrespectarea principiilor eticii activității științifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare și respingerea 
plagiatului.  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere 
ierarhice.  

 Abilități de prezentare. 

 Analiza și sinteza. 

 Folosirea calculatorului şi al altor instrumente digitale aplicablie în cercetarea istorică. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 În acest curs analizăm, pe baza istoriografiei, mărturiilor memorialistice, a 
rezultatelor istoriei orale, realizate şi editate în ultimul timp, fenomenele specifice 
istoriei secolului XX., momentele de turnură, evenimentele şi faptele istorice.   

 Metoda analizei comparative, precum şi studiile de caz vin să aprofundeze 
cunoaşterea dimensiunii reale, interconectarea fenomenelor derulate la nivel global, 
regional şi local ale lumii contemporane, care au definit în dimensiunea lor istorică 
evoluţia vieţii diferitelor societăţi de pe mapamond, acestea toate constituind părţi 
ale civilizaţiei contemporane. 

 Prin urmare cursul are ca obictiv instruirea şi asistarea studenţilor în demersuril lor 
ce urmăresc să cunoască, să înţeleagă, să analizeze şi să explice principalele procese, 
fenomene şi evenimente istorice din perioada contemporană. 

 Cursul introduce studenţii în rezultatele istoriografice ale aplicării metodei 
cvalitative – prin analizarea dimensiunii istoriei ideilor, istoriei politice, istoriei 
culturii, a rolului personalităţilor istorice - , cât şi ale aplicării metodei cvantitative – 
specifice mai ales istoriei economice, sociale, demografice.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Evoluţia diacronică a fenomenelor specifice secolului XX : prezentarea actorilor 
instituţionali implicaţi, diverselor forme de derulare, impactul imediat, pe termen 
mediu şi lung. 

 Analizarea consecinţelor diferitelor fenomene politice, economice şi sociale: ex. 
fenomenul războaielor mondiale, revoluţiilor, crizelor economice, tendinţelor 
demografice, a mişcării populaţiei, dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei – precum şi a 
formelor de manifestare specifice contemporaneităţii: războiului rece, cursa 
înarmării strategice, instroducerea tratamentelor cu antibiotice, misiunile spaţiale, 
etc. – toate acestea izvorând din specificul scurtului secol XX. 

 Analizarea comparativă a regimurilor democratice, autoritare, dictatoriale şi 
totalitare din prima parte a secolului XX. Analizarea problemei istorice a evoluţiilor 
politice, a ideilor politice, a structurărilor instituţionale, a fondului economic şi 
social al acestor fenomene, precum şi a dimensiunii culturale ale acestora. 
Prezentarea naturii regimului comunist totalitar, al dimensiunii represive şi 
coercitive al acestui regim, instaurat în statele din Estul Europei după Al Doilea 
Război Mondial.  



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de 

predare 
Observaţii 

I. Introducere în istoria universală 
contemporană. Periodizare, concepte 
istoriografice 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie: secolul scurt, război mondial, revoluţie, sistem de 
pace, regim politic, sistem politic, ideologie, doctrină, extremism 
politic, autoritarism, dictatură, totalitarism, democraţie liberală, 
social-democraţie, stat de drept, reprezentativitate, legitim, 
constituţionalitate, partid, sistem de partide, 
pluripartidism,revoluţie, reformă, puci, dictatură militară,  sistem 
colonial, decolonizare,  represiune, sistem concentraţionar , lagăr, 
teroare politică, poliţie politică, protecţie socială, welfare, 
wirtschaftswunder, sistem social, clasă socială, lupta de clasă, 
emancipare, egalitate de gen, interes naţional, interes de stat, 
securitate de stat, sistem de securitate, securitate internaţională, 
globalizare, Război Rece, consolidare, multipolar, bipolar, 
hegemonie, anarhie, trenduri demografice, rogue state, failed state, 
epidemii, catastrofe naturale, transfer tehnologic, migraţie. 

II. Primul război mondial. Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie: imperialism, blocuri de alianţe, Tripla Înţelegere, 
Tripla Alianţă, Antantă, Puteri Centrale, atentat, ultimatum, Plan 
Schlieffen, război pe două fronturi, agresiune, mobilizare, 
declaraţie de război, război de tranşee, resurse, spatele frontului, 
industrie de război, economie de război, blocadă, război de 
submarine, atragerea de noi aliaţi, tratate secrete, telegrama 
Zimmerman, 14 puncte wilsoniene, armistiţiu, capitulare. 

III. Conferința de Pace de la Paris. Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie:conferinţa de pace, sistemul păcii, tratat de pace, 
dictat, linie de demarcaţie, graniţă, frontieră, stabilirea frontierei 
de stat, stat naţional, federaţie, confederaţie, teritoriu naţional, 
anexare, integritate, suveranitate, Anschluss, reparaţie de război, 
resonsabilitate pentru război, conferinţa de la Washington, mandat, 
politica porţilor deschise, acord privind dezvoltarea flotelor, 
cordon sanitaire, pacea de la Riga, linia Curzon, Societatea 
Naţiunilor, Organizaţia Internaţională a Muncii, ratificare, 
securitate colectivă. 

IV. Revoluția bolșevică şi războiul 
civil din Rusia. De la Rusia ţaristă la 
Uniunea Sovietică (1917-1922). 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie: expansiune, iumperiu, anarhie, naţionalităţi, clasă 
muncitoare, monarhie constituţională, republicanism, eser, kadet, 
menşevic, bolşevic, socialist, comunist, luptă de clasă, inamic de 
clasă, dictatura proletariatului, egalitarism, comunism de război, 
soviet, guvern provizoriu, consiliul comisarilor poporului, 
emigraţie, puci, revoluţie, teroare politică, CEKA, Adunare 
Constituantă, Congresul Sovietelor, revolta din Kronstadt, 
represiune, dictatură, totalitarsim, economie planificată, etatizare, 

 Înţelegerea locului şi rolului elitelor culturale, a fenomenelor culturii contemporane, 
dimensiuni fundamentale ale epocii contemporane. 

 Proiectarea unui sistem de integrare a studiului diverselor modele de sistem 
internaţional, a evoluţiei relaţiilor internaţionale din perioada interbelică, postbelică 
şi post-1989. 

 Procesul globalizării, integrării europene, a evoluţiei lumii democratice şi capitaliste 
după 1945. Prezentarea fenomenelor economice ale acestei ere: criză, post-criză, 
programe de sanare, de revigorare economică, dar şi modelul economic etatist 
specific regimurilor autoritare şi dictatoriale ale secolului XX. 

 Asia, Africa, America de Sud – fenomenele decolonizării, lumea post-colonială, 
lumea a treia, tendinţe demografice, migraţie, transfer  tehnologic, îndatorare 
publică. 

 Procese specifice Estului Europei, cum sunt: colectivizarea agriculturii la 
sate,activitatea bisericilor şi elitelor culturale,„rezistenţa prin cultură“, dizidențele, 
revizionismul comunist, anticomunismul și diferitele forme de protest şi contestare 
de către elita intelectuală, revoltele, grevele şi organizarea unor structuri 
reprezentative autentice de către muncitorime - care erau tot atâtea forme de 
contestare a autorităţii unice a statului totalitar comunist. Încheiem cursul cu 
analizarea cauzelor prăbuşirii regimului comunist în 1989 şi premisele noilor 
realităţi socio-politice contemporane. 



colectivizare, inginerie socială, proletcult, cultul personalităţii. 
V. Viața economică și relații 
internationale în perioada interbelică. 
Anii 1922-1934. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie: economie de război, producţie de pace, reconversie, 
demobilizare, şomaj, recesiune, crah, criză, bursă, prosperitate, 
speculă, credit, sistem bancar, supraproducţie, cerere şi ofertă, 
reparaţie de război, împrumut de stat, conferinţa de la Genova, 
tratatul de la Rapallo, conferinţa de la Londra, criza Ruhrului,  
planul Dawes, planul Young, tratatul de la Locarno, acordul de la 
Berlin, pactul Briand-Kellogg, New Deal, keynesianism, 
protecţionism, convertibilitate, autarhie, barter, Hjalmar Schacht, 
conferinţa de la Lausanne, conferinţa de la Geneva, dezarmare, 
agresiune, pacificare, pactul de la Roi, acordul de la Londra, 
protocoalele de la Roma, conferinţa de la Stressa, planul Tardieu, 
planul Barthou, atrentatul de la Marseilles. 

VI. Regimuri politice în perioada 
interbelică: regimuri politice 
democratice. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie: suveranitate, stat naţional, integritate, democraţie 
liberală, drepturi şi obligaţii cetăţeneşti, sistem de partide, 
mobilizare, sistem electoral, reprezentativitate, parlamentarism, 
pliuralism, constituţionalitate, sistem politic, regim politic, 
guvernare, societate civilă, sistem administrativ, civil servant, 
centralizare, deconcentrare, federalizare, confederare, sistem 
prezidenţial, caucus, electori, sistem semi-prezidenţial, sindicate, 
organizaţii civile, revoluţie, reformă, front popular, marea coaliţie. 

VII. Regimuri politice în perioada 
interbelică: regimuri politice 
autoritare, dictatoriale şi  totalitare. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie: autoritarism, dictatură, totalitarism, stat totalitar, 
extremism, război civil, luptă de clasă, puci, teroare politică, poliţie 
politică, mobilizare, legitimare, cult al personalităţii, genocid, 
fascio, corporativism, organizaţie de masă, dopo lavoro, protecţşie 
socială, economie planificată de stat, etatizare, colectivizare, 
partidul-stat, „estado nuovo”, austrofascism, „sanacja”, dictatură 
militară, pronunciament, naţionalism, naţional-creştin, naţional-
socialist, „gleischaltung”, Führerprinzip, „noaptea cuţitelor 
lungi”, antisemitism, politică rasială, legile de la Nürnberg, 
Kristalnacht, lagăr concentraţionar, lagăr de muncă, lagăr de 
exterminare, Holocaust, GULAG.    

VIII. Crizele internaționale din anii 
treizeci ai secolului XX. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

- Cuvinte cheie: criza manciuriană, memorandul Tanaka, 
expansionism, sancţiuni economice, securitate colectivă, comisia 
Lytton, criza abesiniană, acord maritim, război local, frontul de la 
Stressa, încercare de Anschluss, ultimatum, appeasment, criza 
Renaniei, pacificare, mobilizare, remilitarizare, ocupaţie, războiul 
civil spaniol, intervenţionsim, neutralitate, non-intervenţie, axa 
Berlin-Roma, Pactul Anticomintern, chestiunea sudetelor, criza 
cehoslovacă, Acordul de la München, arbitraj, dictat, ultimatum, 
sciziune, separatism, statul slovac, Protectoratul Cehiei şi 
Moraviei, coridorul polonez, Pactul Molotiv-Ribbentrop, anexiune, 
ultimatum, agresiune.   

IX. Al Doilea Război Mondial. 
Sistemul de alianţe. Specificul 
războiului. Holocaust. Rezistenţă 
aramată. Decizii politice şi militare 
strategice. Sfârşitul războiului şi a 
cooperării antagonice.  

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie: agresiune, declaraţie de război, războiul ciudat, 
Guvernământul General, deportare, anihilare, lagăr de 
concentrare, lagăr de muncă, anexiune, ocupaţie militară, răboiul 
din iarnă, Quisling, debarcare, Blitzkrieg, lovitura secerei, Dunkirk, 
oraş liber, Vichy, Franţa Liberă, rezistenţă, maquis, plan de 
debarcare, război aerian, supremaţie aeriană, plan Barbarossa, 
războiul din Balcani, partizani, desant, paraşutişti, Afrikakorps, 
Marele Război de Apărare a Patriei, Gesamtlösung, Ein 
satzgruppe, bătălia Moscovei, coaliţia antifascistă, Charta 
Atlanticului, Cash and Carry, Lend Lease Act, cooperare 
antagonică, Pearl Harbour, agresiune, stare de război, Europe 
First, declaraţie de război, convoi maritim, război de submarine, 
bombardament strategic, S.O.E. rezistenţă armată, atentate, Nacht 
und Nebel, conferinţa de la Wansee, Endlösung, Holocaust, crimă 
împotriva umanităţii, bătălia de la Stalingrad, război total, Armija 
Krajowa, AVNOJ, debarcare, El-Alamein, conferinţa de la 
Casablanca, bătălia de la Kursk, debarcarea în Italia, Monte 
Cassino, Republica de la Salo, bătălia din golful Leyte, bătălia de 
la Midway, războiul din Burma, conferinţa de la Teheran, al doilea 
front, D-Day, atentat, operaţia Valkyria, revolta din Varşovia, 23 
august 1944, armistiţiu, ocupaţie sovietică, acordul de procentaj 
din Moscova, războiul civil din Grecia, Iwo Jima, Conferinţa de la 
Ialta, Declaraţia despre Europa Eliberată, Comisia Aliată de 



Control, zone de ocupaţie, bătălia din Ardeni, Bastogne, bătălia 
pentru Berlin, întâlnirea de pe Elba, capitulare necondiţionată, V-E 
Day, conferinţa de la Potsdam, arma nucleară, Hiroshima, 
Nagasaki, sfârşitul războiului, zone de ocupaţie, guvernare, 
sfârşitul cooperării antagonice, Conferinţa de pace de la Paris, 
problema germană, chestiunea Japoniei, războiul civil din China. 

X. Instaurarea regimului  comunist în 
afara Uniunii Sovietice și începutul 
războiului rece. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie:cooperare antagonică, confuntare, Bretton Woods, 
ONU, drepturile omului, libertatea comerţului, discursul de la 
Fulton, Cortina de Fier, telegrama lungă, Conferinţa de pace de la 
Paris, problema germană, situaţia din Iran, ultimatum sovietic 
împotriva Turciei, retragerea armatelor de ocupaţie, linii de 
comunicaţie, doctrina Truman, îndiguire, planul Marshall, criza 
Berlinului, blocadă, pod aerian, Comisia Aliată de Control, partide 
democratice, coaliţie, tribunale ale poporului, denazificare, crime 
de război, alegeri falsificate, partid-stat, procese înscenate, 
lichidarea inamicilor politici, republică populară, model sovietic, 
Kominform, partid-stat, etatizare, colectivizare, economie 
planificată de stat, luptă de clasă, inamic de clasă, deportare, 
internare, încarcerare, poliţie politică, teroare politică, 
nomenclatură, proletcultism, cultul personalităţii, dictatura 
proletariatului, Sovrom, Maszovlet, CAER, titoism, sciziune, 
maoism, Republica Populară Democratică Chineză, Taiwan, 
războiul din Coreea, Jdanovcina, teoria celor două lumi, revoltă, 
revoluţie, contrarevoluţie, restauraţie, deviaţionism, cosmopolitism. 

XI. Decolonizarea, Lumea a Treia, 
evoluţia statelor din Asia, Africa şi 
America Latină. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie: imperialism, colonialism, decolonizare, imperiu, 
British Commonwealth, dominion, deconcentrare, Home Rule, 
doctrina Monroe, diplomaţia dolarului, intervenţionism, concesiuni, 
monopoluri, imperialism economic, etatizare, intervenţie militară, 
dictatură militară, republică bananieră, monocultură, transfer 
tehnologic, declaraţia Balfour, autodeterminare, naţionalism arab, 
sionism, aliya, conferinţa de la Washington, mandat, revoltă arabă, 
politica porţilor deschise, război civil în China, Sun Yat Sen, 
Panciasila, Kuomintang, Prtidul Congresului din India, Liga 
Musulmană, resistenţă non-violentă, protest, boicot, marşul către 
mare, încarcerare, Home Rula, vice-rege, negociere, acte represive, 
hidrocarburi, petrol, Cărţile Albe, limitare, imigrare, Mandju-kuo, 
expansiune, memorandul Tanaka, Hiroshima, Nagasaki, războiul 
din Indochina, Vietminh, războiul din Algeria, OAS, statul Israel, 
războaiele arabo-israeliene, declaraţia de la Bandung, mişcarea 
statelor nealiate, barter, decolonizare, stat independent, dictatură 
militară.     

XII. Sistemul internaţional bipolar: 
conflicte globale, regionale, locale. 
„Containment”, „detterence”, 
„détente”. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie: „containment”, tratatul de la Bruxelles, tratatul de 
la Dunkirk, tratatul de la Washington, NATO, jdanovcina, 
sovietizare, bloc sovietic, războiul din Coreea, SEATO, CENTO, 
ANZUS, „detterence”, MAD, „roll back”, destalinizare, acordul de 
la Viena, conferinţa de la Geneva, crizele anului 1956, U2, 
incidentul din Golful Porcilor, Zidul Berlinului, criza rachetelor din 
Cuba, non-proliferare, „proxy war”, ABLMS, declaraţia de la 
Bandung, mişcarea statelor nealiniate, războiul din Vietnam, 
Vietcong, intervenţie militară, bombardament strategic, napalm, 
atrocităţi, ofensiva Tet, escaladare, Lumea a Treia, Uniunea 
Franceză, mişcarea francofoniei, integrare economică europeană, 
„détente”, Ostpolitik, procesul de la Helsinki, Acordul de la 
Helsinki, SALT I, sandinism, contras, puci militar, diuctatură 
militară, criza din Congo, războiul din Angola, războiul de şase 
zile, Liga Arabă, războiul Yom Kippur, OPEC, „oil shock”, 
revoluţia din Iran, fundamentalism islamic, libanizare, Hezbollah, 
PLO, doctrina Carter, Acordul de la Camp David, Hamas, intifadă, 
războiul din Afganistan, cursa înarmării nucleare, sistem SDI, 
războiul dintre Irak şi Iran, stare de necesitate, doctrina Brejniev, 
războiul din Insulele Falkland, democratizare, tranziţie politică, 
Conferinţa de la Rejkjavik, SALT I, SALT II, START I.  

XIII. Prăbuşirea regimului comunist 
în Europa Est-Centrală şi în URSS. 
Sfârşitul Războiului Rece. 
 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie: „comunism cu faţă umană”, comunism „gulyás”, 
doctrina Brejniev, intervenţie militară, Organizaţia Tratatului de la 
Varşovia, criză sistemică, economie de stat planificată, transfer 
technologic, drepturile omului, Charta 77, „Solidarnosc”, KOR, 



samizdat, Forum Civic, întîlnirea de la Lakitelek, întâlnirea de la 
Monor, masă rotundă, tranziţie negociată, „revoluţie de catifea”, 
secesiune, revoluţie, lovitură de stat, etnonaţionalism, război civil, 
„glanost”, „perestroika”, dezagregare, războiul din fosta 
Iugoslavie, mineriadă, tranziţie economică, privatizare, CPUN, 
FSN, economie de piaţă, stat de drept, NATO, EU, MCV, Schengen, 
populism, autoritarism, libertatea presei, separaţia puterilor în stat, 
pluripartidism, Federaţia Rusă, CSI, „conflicte îngheţate”, poziţie 
hegemonică. 

XIV. Noul sistem internațional la 
sfârșitul secolului XX – începutul 
secolului XXI. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

-Cuvinte cheie: politică de putere, polaritate, globalizare, 
interdependenţă, integrare, civilizaţie, agresiune, intervenţie, 
genocid, peace making, peace building, peace keeping, first strike 
concept, ABMS, „out of area security concept”, feed back, 
legitimizare, decision making, rogue state, failed state, intelligence, 
terrorism, secesiune, multilateralism, procesul de la Minsk. 

 
8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

I. Introducere în istoria universală 
contemporană. Periodizare, concepte 
istoriografice 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point,  
problematizare, 
exemplificare. 
  

- Cuvinte cheie: secolul scurt, război mondial, revoluţie, sistem 
de pace, regim politic, sistem politic, ideologie, doctrină, 
extremism politic, autoritarism, dictatură, totalitarism, 
democraţie liberală, social-democraţie, stat de drept, 
reprezentativitate, legitim, constituţionalitate, partid, sistem de 
partide, pluripartidism,revoluţie, reformă, puci, dictatură 
militară,  sistem colonial, decolonizare,  represiune, sistem 
concentraţionar , lagăr, teroare politică, poliţie politică, 
protecţie socială, welfare, wirtschaftswunder, sistem social, clasă 
socială, lupta de clasă, emancipare, egalitate de gen, interes 
naţional, interes de stat, securitate de stat, sistem de securitate, 
securitate internaţională, globalizare, Război Rece, consolidare, 
multipolar, bipolar, hegemonie, anarhie, trenduri demografice, 
rogue state, failed state, epidemii, catastrofe naturale, transfer 
tehnologic, migraţie. 

II. Primul război mondial. Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. Atentatul de la Sarajevo.  
 
2. Planul Schlieffen.  
 
3. Războiul de tranşee şi noile arme specifice Primului Război 
Mondial.  
 
4. Blocada şi economia de război.  
 
5. Pacea de la Brest-Litovsk. 
 
6. De la telegrama Zimmerman la cele 14 puncte wilsoniene.  
 
7. Dezagregarea Monarhiei Austro-Ungare: de la armistiţiu la 
state independente. Studii de caz. 
 
8. Revoluţia din Germania şi capitularea (11 noiembrie 1918): 
teoria „dolßtoss” şi realitatea istorică. 

III. Conferința de Pace de la Paris. Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. Structura Conferinţei de Pace de la Paris. 

2. Principiul resonsabilităţii pentru declanşarea războiului şi 
problema reparaţiilor de război. 

3. Tratatele de pace de la Versailles şi Saint-Germain. 

4. Tratatele de pace de la Neuilly şi Sevres. Acordul de la 
Lausanne. 

5. Tratatul de pace de la Trianon.  



6. Actul de fondare a Societăţii Naţiunilor. 

IV. Revoluția bolșevică şi războiul 
civil din Rusia. De la Rusia ţaristă la 
Uniunea Sovietică (1917-1922). 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. Structuri de putere emanate din revoluţia din februarie. 
 
2. De la tezele din aprilie la încercarea de lovitură de stat eşuată în 
iulie. Acţiunea bolşevică în prima parte a revoluţiei ruse.  
 
3. Preluarea puterii în octombrie 1917: începutul revoluţiei 
bolşevice. 
  
4. Războiul civil şi intervenţia externă. 
 
5. Comunism de război, revolta de la Kronstadt, NEP.  
 
6. CEKA: teroarea, justiţia revoluţionară – dimesniunea represiv-
coercitivă a regimului născut din revoluţia rusă. 

V. Viața economică și relații 
internationale. Perioada dintre 1922-
1934. 
 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. Conferinţele privind reparaţiile de după Primul Război 
Mondial.  Planul Dawes. 
 
2.  Stresemann, noua politică germană şi Tratatul de la Locarno. 
 
3. Sistemul mandatelor: Orientul Apropiat între 1922 şi 1934. 
 
4. Începuturile crizei economice: crahul bursei americane în 
1929, criza bancară, criza de supraproducţie. 
 
5. Programe de redresare economică: New Deal. 
 
6. Programe de redresare economică: Hjalmar Schacht şi modelul 
german. 
 
7. Economia planificată sovietică: etatizare, colectivizare, 
planificare, industrializare, cincinale.  

VI. Regimuri politice în perioada 
interbelică: regimuri politice 
democratice. 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. Preşedenţia F.D. Roosevelt: impactul asupra sistemului politic 
american. 
 
2. Sistemul de partide şi parlamentarismul britanic.  
 
3. Constituţia Republicii de la Weimar. 
 
4. Partide şi coaliţii guvernamentale în Franţa, între 1920 şi 1934. 
 
5.  Frontul Popular Francez.  
 
6. Sistemul politic din Cehoslovacia în perioada interbelică.  

VII. Regimuri politice în perioada 
interbelică: regimuri politice 
autoritare, dictatoriale şi  totalitare. 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. Accesul la guvernare a mişcării fasciste italiene şi edificarea 
statului corporatist fascist.  
 
2. Regimuri autoritare, state corporatiste: „estado nuovo” din 
Portugalia, „sanacja” din Polonia, „austrofascismul”. 
 
3. Etapele preluării puterii politice de către naţional-socilaişti în 
Germania. Procesul de „gleischaltung”.  
 
4. Statul totalitar sovietic în era stalinistă: partidul-stat şi rolul 
terorii politice. 
 
5. Războiul civil din Spania şi edificarea regimului politic condus 
de Franco. 

VIII. Crizele internaționale din anii 
treizeci ai secolului XX. 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. Liga Naţiunilor şi crizele internaţionale: viziune, instrumente, 
obiective.  



problematizare, 
exemplificare. 

 
2.  Războiul din Manciuria: impactul sancţiunilor economice.  
 
3. Războiul din Abessinia: sancţiunile economice şi impactul 
asupra rolului Italiei în concertul marilor puteri europene. 
 
4. Remilitarizarea Renaniei: perspectiva britanică, franceză şi 
germană. 
 
5. Criza cehislovacă: Acordul de la München.  
 
6. De la primul arbitraj de la Viena la Protectoratul Cehiei şi 
Moraviei şi statul slovac condus de Tiso. 

IX. Al Doilea Război Mondial. 
Sistemul de alianţe. Specificul 
războiului. Holocaust. Rezistenţă 
aramată. Decizii politice şi militare 
strategice. Sfârşitul războiului şi a 
cooperării antagonice.  

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. De la războiul din Polonia la războiul european: escaladarea 
conflictului. 

2. Mecanisme de guvernare a teritoriilor ocupate de germani în 
Europa: Guvernământul General din Polonia, Protectoratul Cehiei 
şi Moraviei, rolul lui Quisling în Norvegia.  

3. Formarea alianţelor aflate în conflict direct în al Doilea Război 
Mondial. 

4. Blitzkrieg, război de sub,arine, bombardament strategic – noua 
tehnologie, tactică şi strategie militară în al Doilea Război 
Mondial.  

5. Conferinţele liderilor politici reprezentând marile puteri 
angajate în cel de al Doilea Război Mondial: Casablanca, Cairo, 
Teheran, Ialta. 

6. Holocaust: de la legile rasiale la crimele împotriva umanităţii. 

7. Conflicte şi disensiuni între aliaţii învingători în al Doilea 
Război Mondial: de la Potsdam la Conferinţa de Pace de la Paris. 

X. Instaurarea regimului  comunist în 
afara Uniunii Sovietice și începutul 
războiului rece. 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1.  Formarea startegiei de îndiguire („containment”). 
 
2. Planul Marshall. 
 
3. Criza Berlinului: zone de ocupaţie, reformă valutară, blocadă, 
pod aerian. 
 
4. Viziunea sistemului de securitate: NATO. 
 
5. De la coaliţie de guvernământ, prin alegeri fraudate la partid 
unic:preluarea puterii politice de către comunişti în Europa 
Centrală şi de Est. 
 
6. Conflictul Tito – Stalin: consecinţele asupra blocului sovietic. 

XI. Decolonizarea, Lumea a Treia, 
evoluţia statelor din Asia, Africa şi 
America Latină. 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. India – drumul de la rezistenţa pasivă la independenţa statală. 
 
2. Realizarea statului Israel şi primul război arabo-israelian,  
 
3. Declaraţia de la Bandung şi mişcarea de nealiniere. 
 
4. Războaiele din Indochina şi Algeria: criza colonialismului 
francez. 
 
5. Sfârşitul colonialismului britanic în Africa de Est. 
 
6. „Peronismul” – un model specific argentinian.  
 
7. Realizarea Republicii Democrat Populare Chineze şi statutul 



Taiwanului (1949-1978). 
XII. Sistemul internaţional bipolar: 
conflicte globale, regionale, locale. 
„Containment”, „detterence”, 
„détente”. 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1. NATO şi Organizaţia Tratatului de la Varşovia. 
 
2. Impactul asupra relaţiilor internaţionale a războiului din 
Coreea.  
 
3. Crizele internaţionale din 1956. 
 
4. Zidul Berlinului: impactul asupra relaţiilor inzernaţionale.  
 
5. Criza rachetelor din Cuba.  
 
6. Războiul din Vietnam.  
 
7. Ostpolitik, procesul de la Helsinki şi acordurile SALT I şi 
SALT II. 
 
8. Războiul de şase zile, războiul Yom Kippur şi acordurile de la 
Camp David (1967-1978). 
 
9. Impactul războiului din Afganistan (1978-1988). 

XIII. Prăbuşirea regimului comunist 
în Europa Est-Centrală şi în URSS. 
Sfârşitul Războiului Rece. 
 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere: 
1. Impactul reformele iniţiate de Gorbaciov în U.R.S.S. (glanosti 
şi perestroika) asupra regimurilor politice din Europa Centrală şi 
de Est. 
 
2. Tranziţiile politică negociată din Europa de Centrală şi de Est: 
Polonia şi Ungaria. 
 
3. „Revoluţia de catifea” şi scindarea Cehoslovaciei: realizarea 
Republicii Cehe şi a Slovaciei. 
 
4.  Schimbarea regimului politic din România (1989-1991). 
 
5. De la Rejkjavik la Malta: sfârşitul Războiului Rece.  
 
6. Prăbuşirea U.R.S.S.: C.S.I., Federaţia Rusă, noi state suverane.  

XIV. Noul sistem internațional la 
sfârșitul secolului XX – începutul 
secolului XXI. 

Dezbatere,  
Prezentare Power 
Point, 
problematizare, 
exemplificare. 

Teme de referat şi dezbatere:  
1.  De la Acordul de la Schengen la Tratatul de la Lisabona: 
realizarea Uniunii Europene.   
 
2. Procesul extinderii NATO şi UE. 
 
3. Războaie regionale – conflicte îngheţate: Transnistria, Cecenia, 
Ucraina de Est.  
 
4. Războiul din fosta Iugoslavie şi Acordul de la Dayton.  
 
5. Geostrategie americană, interveţionism, „peace making”: 
Kosovo, Afganistan, Irak.  
 
6. „Rogue state”: Coreea de Nord, Libia, Siria, Iran.  
 
7. Noul rol asumat de Republica Democrat Populară Chineză în 
politica internaţională contemporană (1978-2020). 
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