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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  



5 
 

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: 3
	25 Semestrul: 6
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DD
	oreTutoriat: 10
	41 de curriculum: 
	71 Obiectivul general al disciplinei: Să dezvolte abilitățile necesare,  în baza epistemelor și teoriilor sociale si politice contemporane, pentrun analizarea si evaluarea dinamicii activităților de inteligence pe parcursul secolului XX.
	72 Obiectivele specifice: Să utilizeze adecvat conceptele de bază specifice studiilor de securitate; să poată operaționaliza diferitele teorii si episteme la nivelul analizei legate de activitățile de inteligence (colectare, stoare, clasificare, integrare, colaționare, analizare, interpetare, decizie, operaționalizare etc). Să recurgă la descrierea si analiza studiilor de caz prin prelucrarea conținutului documentelor de profil;Să utilizeze corect limbajul de specialitate.
	81 CursRow1: I. The second oldest profession in the world. Characteristics of espionage activities during modern times.
	81 CursRow2: II. Historiography of the intelligence studies. Concepts and methods. Knowledge limits in academic community.  
	81 CursRow3: III. The creation of espionage and counterespionage at the beginning of the 20th century. 
	81 CursRow4: IV. Case studies: espionage in Britain, Austria  during World War I
	Bibliografie: Bibliografie obligatorie• Loch K. Johnson, ed., Handbook of Intelligence Studies, Routledge, 2007.• Jeffrey Richelson, Un secol de spionaj, Humanitas, Bucuresti, 2000• John S. Craig, Peculiar Liaisons in War, Espionage, and Terrorism in the Twentieth Century, Algora Publishing, 2005.• Glenn Hastedt, Espionage. A Reference Handbook, ABC-CLIO, Inc, 2003• Heike Bungert, Jan G.Heitmann, Michael Wala eds., Secret Intelligence in theTwentieth Century, Frank Cass, London, Portland, 2003• Neil Root, TWENTIETH-CENTURY SPIES, Summersdale Publishers Ltd., 2010Bibliografie opțională• Tim Wiener, Legacy of Ashes. The History of the CIA, Doubleday, New York, 2007• Frederic Wakeman jr. Spymaster. Dai Li and the Chinese Secret Service, University of CaliforniaPress, 2003• Philip H.G. Davies, MI6 and the Machinery of Spying, Frank Cass, London, Portland, 2004• Gordon Thomas, Mossad. La historia secreta, Madrid, 2001• Ernest Volkmann, Spies. The Secret Agents who Changed the Course of History, John Wiley &Sons Ltd, 1994• Marc Zepezauer, The CIA”s Greatest Hits, Odonian Press, 1990.• Cristopher Andrew, Vasili Mitrokhin, The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and theSectre Story of the KGB, Basic Books, 1999.
	82 Seminar  laboratorRow1: I. Introductory seminar (concepts, methods, sources)
	Metode de predareRow1_2: Debate, lecture
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: II. The interwar German intelligence services. Case Study:  Abwehr
	Metode de predareRow2_2: Debate, lecture, case study
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: III.The interwar Soviet intelligence service: CEKA/NKVD
	Metode de predareRow3_2: Debate, lecture, case study
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: IV. The Post-War Intelligence Services : Mossad
	Metode de predareRow4_2: Debate, lecture, case study
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: V. Famous Women Spies: Mata Hari
	Metode de predareRow5_2: Debate, lecture, case study
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: VI. Famous Women Spies: Vera Atkins
	Metode de predareRow6: Debate, lecture, case study
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: VII. Cambridge Five
	Metode de predareRow7: Debate, lecture, case study
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: VIII. The Atom Spies: Klaus Fuchs and Julius and Ethel Rosenberg
	Metode de predareRow8: Debate, lecture, case study
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: IX. Cold War Spies: Oleg Penkovski  and Cuban missile crisis
	Metode de predareRow9: Debate, lecture, case study
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: X. Cold War Spies: Aldrich Aimes
	Metode de predareRow10: Debate, lecture, case study
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: XI. Espionage in the Fashion World. Coco Chanel
	Metode de predareRow11: Debate, lecture, case study
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: XII. Espionage in Films: Reality versus Fiction
	Metode de predareRow12: Debate, lecture
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 
	Metode de predareRow13: 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 
	Metode de predareRow14: 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Însusirea informațiilor aferente cursului si bibliografiei obligatorii.
	102 Metode de evaluare: examen scris
	fill_8: 70%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Participare la dezbatere, elaborarea și prezentarea unor lucrări  în cadrul seminarului
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: examen scris
	fill_11: 20%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Pentru atingerea standardului minim de performanță studenții trebuie să fie capabili să operaționalizeze și să caracterizeze instituționalizarea spionajului și contraspionajului în secolul XX,  să stăpânească conceptele de bază ( să fie capabili să relaționeze terminologia cu specificul contextelor istorice la care acestea se referă). Să cunoască foarte bine cel puțin una dintre cărțile din bibliografia obligatorie.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: Țârău Virgiliu
	undefined_4: Dr. Manuela Marin
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licență
	Programul de studii: Studii de Securitate
	Titular curs: Prof.dr. Virgiliu Țârău
	Titular seminar: 
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 48
	total ore curs: 24
	total ore seminar: 24
	studiu: 20
	documentare: 15
	pregatire: 20
	examinari: 10
	altele: 2
	Total ore studiu individual: 77
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: 
	conditii curs: Calculator, videoproiector
	conditii seminar: calculator, videoproiector
	competente profesionale: Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, analizarea si evaluarea organizării activităților de intelligence (spionaj si contraspionaj) în secolul XX.- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor de bază dindomeniul studiilor de intelligence.- Aplicarea conceptelor de bază în descrierea si explicarea unor evenimente sauprocese specifice din ciclul activităților informative în perioada contemporană;- Analiza unor situații date, prin aplicarea unor principii, teorii si metodefundamentale din domeniul relațiilor internaționale si a studiilor de securitate;înțelegerea evoluției instituționale și organizaționale a diferitelor tipuri de agenții de spionaj
	competente transversale: Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională.Gândire critică, dezvoltarea capacităților de analiză și interpretare în funcție de contexte legale, culturale și organizaționale.
	81 CursRow5: V. World War I and the financial and organizational autonomy of the specialized agencies
	Metode de predareRow1: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	Metode de predareRow2: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	Metode de predareRow3: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	Metode de predareRow4: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	Metode de predareRow5: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: MI5/MI6; Colonel Redl; Ohrana and the Russian espionage.
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: Conținuturile sunt construite având în vedere competențele și capabilitățile descrise în raport cu profesiile în:Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (http://www.rncis.ro)  și  Clasificarea Ocupațiilor din România (http://www.mmuncii.ro/
	Domeniul de studiu: Științe Politice
	21 Denumirea disciplinei: Espionage and Counterespionage during the 20th Century
	8: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	6: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	7: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	9: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	11: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	12: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	13: Lecture, analysis, explanation, argumentation
	14: 
	10: 
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: VI. Collective security and espionage during the interwar period:  networks and spies
	bce: VII. World War II and changing the paradigm of espionage and counterespinage
	cde: VIII. Revolutionary changes during World War II: COMINT, SIGINT, cycle of espionage activities
	def: IX. Beginning of Cold War and the complete ideologization of the espionage activities 
	efg: X. Institutional transformations of the espionage agencies during  Cold War: from the creation to specialization 
	fgh: XI. Great espionage scandals during Cold War 
	ghi: XII. Literature, cinema, and spies during the 20th century
	hij: 
	ijk: 
	Bibliografie_212: Andrew, Christopher, Oleg Gordievski, KGB. Istoria secretă a operațiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov (KGB: The Inside Story of its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev), Editura All, București, 1994._______________, The Mitrokin Archive: the KGB in Europe and the West, Allen Lane, London, 1999.Basset, Richard, Spionul-șef al lui Hitler. Misterul Wilhelm Canaris, Rao, București, 2008.Frattini, Eric, Mossad, fabrica de fantome, Tritonic, București, 2009.___________, Mossad, mânia Israelului,Tritonic, București, 2009.Helm,  Sarah, A Life in Secrets: Vera Artkins and the Missing Agents of WW II, Anchor Books, 2005.Hynes, John Earl, Harvey Klehr, Early Cold War Spies. Epionage Trials that Shaped American Politics, Cambridge University Press, 2006.Loch, K. Johnson, ed. Handbook of Intelligence Studies, Routledge, 2007.Paine, Lauren, German Military Intelligence in World War II. The Abwehr, Stein and Day, New York, 1984. Raviv, Dan, Spioni contra Armaghedonului: războaiele secrete ale Israelului, Meteor Publishing, București, 2013.Root, Neil, Twentieth Century Spies, Summersdale Publishers, 2010.Shipman, Pat, Femme Fatale: Love, Lies, and the Unknown Life of Mata Hari, 2007.Vaughan, Hal, Sleeping with the Enemy. Coco Chanel’s Secret War, Alfred A. Knopf., 2012.Wise, David, Cea mai înaltă trădare: cum a vândut Aldrich Aimes CIA KGB-ului pentru 4,6 milioane, Editura Elit Comentator, București, 1995. 


