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FIŞA DISCIPLINEI 

Analiza riscurilor neconvenŃionale în securitatea societală 

 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior  

1.2. Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4. Domeniul de studii Studii de Securitate/RISE 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Studii de Securitate/RISE 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei L'analyse des risques non conventionnelles dans 
la sécurité sociétale  

2.2. Titularul activităŃilor de curs Dr. Anda Curta 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Dr. Anda Curta 

2.4. Anul 
de studiu  3 2.5. Semestrul  2 

2.6. Tipul de 
evaluare Examen 

2.7. 
Regimul  
disciplinei 

 
DS 

  

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 175 

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul 
de învăŃământ  

36 Din care 3.5. 
curs 

24 Din care 3.6. seminar/ laborator 12 

DistribuŃia fondului de timp                           Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 

specialitate şi pe teren  

29 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  20 

Tutoriat  - 

Examinări  20 

Alte activităŃi:.................................................. - 

3.7. Total ore studiu individual 89 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI  

ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenŃe  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ Sală cu videoproiector 

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nŃ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
 

• Identificarea rapidă şi utilizarea corectă a datelor şi a informaŃiilor specifice 
domeniului studiat: ameninŃări neconvenŃionale la adresa securităŃii. 

• Cunoaşterea, înŃelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 
domeniului şi ale ariei de specializare: securitate societală versus securitate 
statală.  

• Utilizarea adecvată a cunoştinŃelor dobândite. 
• Interpretarea informaŃiilor regăsite în lucrările de referinŃă şi în bazele de date 

referitoare la tematica abordată, cu explicitarea principalelor concepte, fenomene 
şi procese.  

• Interpretarea, compararea si relaŃionarea datelor şi faptelor caracteristice 
principalelor procese şi fenomene studiate. Analiza unui tip de vulnerabilitate. 

C
om

pe
te

nŃ
e 

T
ra

ns
ve

rl
e 

• Îndeplinirea la termen, riguroasă si responsabilă, în condiŃii de eficienŃă şi 
eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităŃii 
stiinŃifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare; 

• Aplicarea tehnicilor de relaŃionare în grup si de muncă eficientă în echipă, cu 
asumarea de roluri diverse; 

• Căutarea, identificarea si utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învăŃare. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

 
 
 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Familiarizarea studenŃilor cu privire la principalele 
considerente teoretice privind securitatea şi 
insecuritatea; dihotomia securitatea individului – 
securitatea statului. 

• Dobândirea de capacităŃii de analiză şi interpretare a 
ameninŃărilor neconvenŃionale la adresa securităŃii. 

 
 

 
 
 
 
7.2 Obiective specifice 
 

• Recunoaşterea principalelor categorii de ameninŃări 
neconvenŃionale la adresa securităŃii. 

• Clasificarea unor fenomene într-una din categoriile: 
risc – vulnerabilitate. 

• Realizarea unei analize din perspectiva obiectului de 
referinŃă – actor de securizare – actor funcŃional. 
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8. ConŃinuturi 

8.1 Curs 
 

Metode de predare ObservaŃii 

1. Cours introductive: définitions, évolutions, 
tendances. 

 Prezentări Powepoint 
 Prelegere 

 

2. La Santé comme facteur non conventionnelle 
de risque pour la sécurité. La sécurisation de la 
santé publique 

 Prezentări Powepoint 
 Prelegere 

 

    
3. Le terrorisme - la définition du terrorisme; 
courte historique; le classement des 
organisations terroristes; la planification des 
opérations terroristes; types d'opérations 
terroristes et techniques associées. 

 Prezentări Powepoint 
 Prelegere 

 

4. Les menaces nucléaires et radiologiques – la 
radioactivité et les radiations nucléaires; la 
classification des armes nucléaires; le 
développement d'explosion nucléaire; mesures 
de protection contre les effets des armes 
nucléaires et radiologiques. 
 

 Prezentări Powepoint 
 Prelegere 

 

5. Les armes chimiques - généralités; la 
classification des agents chimiques et leurs 
effets biologiques; mesures de protection contre 
les agents chimiques; histoire de l'utilisation 
d'armes chimiques. 

 Prezentări Powepoint 
 Prelegere 

 

6. Les armes biologiques - généralités; la 
classification des agents biologiques; mesures de 
protection contre les agents biologiques; histoire 
de l'utilisation des armes biologiques  
 

 Prezentări Powepoint 
 Prelegere 

 

7. La sécurité de l'environnement - les 
catastrophes technologiques; classification; des 
mesures de protection civile. 

 Prezentări Powepoint 
 Prelegere 

 

8. La migration causées par les changements 
environnementaux ; le réchauffement climatique 
comme une menace pour la sécurité. 

 Prezentări Powepoint 
 Prelegere 

 

9. La migration interne. Les phénomènes 
démographiques comme des menaces non 
conventionnelles à la sécurité. La migration 
internationale. Causes, effets sur la sécurité de 
l'Etat 

 Prezentări Powepoint 
Prelegere 

 

10. Le sexe et l'âge comme des facteurs 
supplémentaires de l'insécurité. 

 Prezentări Powepoint 
Prelegere 

 

  Prezentări Powepoint 
Prelegere 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare ObservaŃii 
1. Sănătatea ca factor neconvenŃional de risc la 

adresa securităŃii: studiu de caz – bolile 
infecŃioase. 

Prezentări Powerpoint  

2. Sănătatea ca factor neconvenŃional de risc la 
adresa securităŃii: studiu de caz – siguranŃa 
alimentară şi securitatea hranei. 

Prezentări Powerpoint  

3. Terorismul – definire, clasificare, modalităŃi 
de acŃiune, măsuri de combatere a 
activităŃilor teroriste – aspecte legislative. 

Prezentări Powerpoint  

4. Terorismul – analiza şi caracterizarea unora 
dintre cele mai importante grupări teroriste 
existente la nivel internaŃional 

Prezentări Powerpoint  

5. Armele nucleare şi radiologice – principii de 
funcŃionare, răspândirea arsenalelor 
nucleare la nivel global, tratatele de 
dezarmare nucleară, efectele armelor 
nucleare şi radiologice asupra organismului 
uman, metode de identificare, analiză şi 
decontaminare nucleară. 

Prezentări Powerpoint  

6. Armele chimice – tipuri de agenŃi chimici, 
efectele acestora asupra organismului, 
noŃiuni de toxicologie, metode de 
identificare, analiză şi decontaminare 
chimică. 

-Prezentări Powerpoint,  
-Prezentarea activităŃilor 

unui laborator de 
identificare biochimică a 

compuşilor toxici din probe 
biologice; 

-prezentarea echipamentului 
individual de protecŃie 

antichimică 

 

7. Armele biologice – tipuri de 
microorganisme utilizabile ca agenŃi 
biologici, afecŃiunile cauzate de agenŃii 
biologici, metode de identificare, analiză şi 
decontaminare biologică. 

-Prezentări Powerpoint, 
-Prezentarea activităŃilor 

unui laborator de 
identificare microbiologică 

şi moleculară a agenŃilor 
patogeni;  

 

8. Securitatea mediului - dezastrele 
tehnologice, calculul suprafeŃelor afectate, 
măsuri de protecŃie individuală şi colectivă, 
studii de caz. 

Prezentări Powerpoint  

9. Securitatea mediului – măsuri de protecŃie 
în cazul dezastrelor naturale: cutremure, 
inundaŃii, alunecări de teren, înzăpeziri şi 
avalanşe, incendii, studii de caz. 

Prezentări Powerpoint  

10. MigraŃia determinată de modificările 
mediului înconjurător: încălzirea globală ca 
ameninŃare la adresa securităŃii. 

Prezentări Powerpoint  

11. Analiza riscurilor. Pregatire referat. Prezentări Powerpoint 
Studiu de caz practic. 

 

12. Genul ca factor suplimentar de insecuritate: 
rezoluŃiile Consiliului de Securitate al ONU: 
(1325: „Women, Peace, Security”), stoparea 
abuzurilor forŃelor de menŃinere a păcii.  

Prezentări Powerpoint  
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor 
comunităŃii epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi 
din domeniul aferent programului 

• Disciplina a fost elaborata in concordanŃă cu lucrările din domeniu, publicate în Ńară şi 
străinătate; 

• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, care fac obiectul preocupărilor 
instituŃiilor de profil sau al unor conferinŃe ştiinŃifice internaŃionale, inclusiv dezbateri în 
rvistele de circulaŃie internaŃională. 

   

10. Evaluare 

Tip de 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. 
Metode de 
evaluare 

10.3. 
Pondere  
din nota 
finală 

 
10.4. Curs 

 
Dobândirea cunoştinŃelor specifice disciplinei şi 
capacitatea de prezentare a lor sub formă scrisă. 

 
Examen 

scris 
Prezentare 

orală 
 

 
80% 

 
10% 

 
10.5. Seminar 

 
PrezenŃa obligatorie la 2/3 din seminarii 

 
 

 
10% 

 
10.6. Standard minim de performanŃă: nota 5 (cinci) 
 


