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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: I
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: EX.
	27 Regimul disciplinei: DD
	oreTutoriat: 11
	41 de curriculum: Nu este cazul 
	71 Obiectivul general al disciplinei: Pe parcursul semestrului studentul se va familiariza cu diverse sisteme de securitate la nivel național și internațional, însușindu-și și analizând istoria și cultura diverselor civilizații din istoria omenirii. Abordarea disciplinei este una interdisciplinară și bazată pe analiza critică comparativă și logică deductivă.
	72 Obiectivele specifice: Teoretizarea și conceptualizarea termenului de sistem de securitate;Înțelegerea proceselor și relațiilor de politică globală de securitate și a problemelor care afectează în prezent sistemele de securitate prin recursul la evoluția istorică a acestora;Dezvoltarea capacităților studenților de a analiza sistemele de securitate dintr-o multiplă perspectivă istorico-teoretică;De a oferi studentului instrumentele intelectuale și dorința de a continua studiul sistemelor de securitate la nivel de masterat.
	81 CursRow1: Sisteme de securitate în istoria lumii. Noțiuni introductive                                
	81 CursRow2: Autorii antici – surse despre sisteme de securitate                                           
	81 CursRow3: Stat, societate şi armată în antichitate                                                            
	81 CursRow4: Diplomaţia: tratate, aliaţi şi inamici în lumea antică                                       
	Bibliografie: 1. A History of Security- Robert D. McCrie2. The ‘Security State’ and the Evolution of Security Provision- Bryan Mabee3. The expanded conception of security and international law: challanges to the un collective security system – Hitoshi Nasu4. The Concept of Human Security: Historical and Theoretical Implications5. War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe - Victoria Tin-bor Hui6. The Place of Intelligence in the State’s monopoly on the Legitimate use of Force - Fairlie Chappuis7. A Guide to Intelligence from Antiquity to Rome - Col. Rose Mary Sheldon, PhD8. Security STUDIES studies and the end of the cold war – David A. Baldwin
	82 Seminar  laboratorRow1: Introducere în sisteme de securitate – lista bibliografică                                           
	Metode de predareRow1_2: Expunere, explicație
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Modalități de redactare a unei lucrări științifice                                                     
	Metode de predareRow2_2: Expunere, explicație
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Bătălia de la Termopile: două sisteme de securitate în conflict                              
	Metode de predareRow3_2: Studiu de caz            
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Războaiele Daco-Romane: sistemul de securitate între diplomație și acțiune militară
	Metode de predareRow4_2: Role-play                 
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Spionajul în lumea Antică                                                                                          
	Metode de predareRow5_2: Dezbatere                 
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Liderul ca reprezentant al sistemului de securitate: Alexandru Macedon versus Iulius Cezar
	Metode de predareRow6: Role-play                 
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Religia în Evul Mediu impactul asupra sistemelor de: Creștinism versus Islamism
	Metode de predareRow7: Dezbatere                 
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Liderul în lumea medievală: Ștefan cel Mare versus Mihai Viteazu – profil psihologic
	Metode de predareRow8: Role-play                 
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Sistemul de securitate în Evul Mediu: Codul Cavalerului                                              
	Metode de predareRow9: Dezbatere                 
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Sistemul de securitate rațional: Evul Mediu versus Renaștere                                   
	Metode de predareRow10: Dezbatere                 
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Epoca Modernă: sistemul de securitate sub impactul Iluminismului                        
	Metode de predareRow11: Dezbatere                 
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Rolul tiparului în protejarea sistemului de securitate                                      
	Metode de predareRow12: Dezbatere                 
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Sisteme de alianță: sisteme de securitate în secolele XIX-XX                       
	Metode de predareRow13: Dezbatere                 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Seminar Recapitulativ                                                                            
	Metode de predareRow14: Dezbatere                 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: 
	102 Metode de evaluare: Examen
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: 
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Eseu/referat
	fill_11: 50%
	fill_13_2: 0
	fill_14: - răspunsurile să nu cuprindă erori grave;- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminariilor, prezenţă 70 % la seminarii;- descrierea problematicii, fără surprinderea semnificației acesteia.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licență
	Programul de studii:  Studii de securitate
	Titular curs: Lector. dr. habil. Cristian Găzdac
	Titular seminar: drd. Loredana Florea
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 20
	documentare: 20
	pregatire: 20
	examinari: 12
	altele: 
	Total ore studiu individual: 83
	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: - însușirea și stăpânirea cunoștințelor științifice fundamentale din domeniul istoriei sistemelor de securitate;- de a aprofunda înțelegerea a ceea ce înseamnă sisteme de securitate în contextul diverselor cadre ale politicii internaționale;- utilizarea pluridisciplinară a cunoștințelor pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte, procese, situații geo-politice în cursul istoriei;- utilizarea spiritului critic și al logicii deductive în analiza și evaluarea diverselor sisteme de securitate la nivel individual și/sau colectiv;- rezolvarea în mod realist a unor situații existente în domeniul sistemelor de securitate de-a lungul istoriei prin soluționări eficiente şi deontologice;- formarea unui profil intelectual capabil să identifice specificul istoric și cultural al diferitelor civilizații de-a lungul istoriei;- culegerea informațiilor, verificarea surselor, pentru a emite ipoteze și soluții viabile la situații istorice care au marcat trecutul omenirii;- să identifice, discute și să evalueze principalele procese și motivații care îi conduc pe cei implicați în probleme majore de securitate să aibă opinii diferite;- evaluarea punctelor de vedere în determinarea pozițiilor luate de guverne sau personalități asupra măsurilor de securitate națională;- să identifice interacțiunile dintre considerentele tehnice, politice, militare etc, care au influențat problemele naționale și internaționale de securitate;- identificarea și justificarea măsurilor luate în domeniul securității naționale și internaționale pentru sectoarele militare, politice, economice, sociale în diverse societăți pe segmente cronologice;
	competente transversale: - aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă cu îndeplinirea unor sarcini specifice pe segmente cronologice;- autoevaluarea nevoii de formare a unei personalități intelectuale capabile să analizeze diverse situații pe zone geo-politice specifice;- elaborarea de eseuri științifice prin utilizarea unor metode şi principii consacrate în domeniu;- utilizarea performantă a gândirii critice, reflexive şi aplicative;
	81 CursRow5: Spionajul în lumea antică                                                                       
	Metode de predareRow1: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow2: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow3: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow4: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow5: Prelegerea, explicarea
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	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:  Ştiinţe politice
	21 Denumirea disciplinei: Sisteme de securitate în istoria lumii
	8: Prelegerea, explicarea
	6: Prelegerea, explicarea
	7: Prelegerea, explicarea
	9: Prelegerea, explicarea
	11: Prelegerea, explicarea
	12: Prelegerea, explicarea
	13: Prelegerea, explicarea
	14: Prelegerea, explicarea
	10: Prelegerea, explicarea
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Reformă şi revoluție în sistemele militare antice                                       
	bce: Evul Mediu. O nouă eră a sistemelor de securitate                                        
	cde: Evul Mediu. Sistem social = Sistem de securitate                                    
	def: Evul Mediu securitate individuală şi de grup                                          
	efg: Epoca Modernă. Regularizarea sistemelor de securitate                                   
	fgh: Epoca Modernă. Imperiul ca sistem de securitate                                          
	ghi: Epoca Modernă. Alianța ca sistem de securitate 1                                          
	hij: Epoca Contemporană. Alianța ca sistem de securitate 2                                
	ijk: Epoca Contemporană. Marile puteri – sisteme de securitate pe timp de pace și de război
	Bibliografie_212: 1. The Peloponnesian War: The Struggle for Security- Cheryl Texin2. Spies in Ancient Greece – J. A. Richmond . Greece&Rome, Second Series Vol 45, No. 1, pp. 1-18. Cambridge University Press3. Intelligence Activities in Ancient Rome – Sheldon, Rose Mary, Ed. Routledge ,20054. Espionage in Ancient Rome – The World Largest History Magazine5. The Joint Intelligence Bureau: Economic, Topographic, and Scientific Intelligence for Britain’s Cold War, 1946-1964 – Huw Dylan6. British Intelligence in the second World War- H. F Hinsely7. Churchill and the Secret Services- David Stafford8. Pearl Harbor and American Intelligence Culture: Cultural Symbols in American Intelligence Discourse Communities, Meta-Theoretical Lenses and Multi-Perspective Approaches - Lesley Copeland9. The intelligence revolution: a historical perspective- Wt. Hitchock10. The Evolution of Military Systems during the Hundred Years War - Taylor L. Lewis11. Fundamentalismul Islamic și Securitatea Națională – Revista științifico- practică nr 1/201212. Tiparul o revoluție decisivă – Revista lunară de cultură nr 11/ 200413. Istoria României în texte – Bogdan Mugurescu, Ed. Corint 200114. O istorie sinceră a poporului român – Constantiniu Flori, Ed. Univers Enciclopedic Gold.


