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FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2 Facultatea Istorie-Filosofie 
1.3 Departamentul Studii internaţionale şi istorie contemporană 
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 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Diplomatie pontificala: Sfantul Scaun si tarile din Europa Central-

Rasariteana. 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Ioan-Marius Bucur 
2.3 Titularul activităţilor de seminar ------------------------------------------- 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 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 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 14 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. .... 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 56 



3.9 Numărul de credite 5 
 
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 

  
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 

Co
mp

ete
nţe

 pr
ofe

sio
nal

e  Proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene 
 Asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese 

diverse 
Co

mp
ete

nţe
 

tra
nsv

ers
ale

  Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 
transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 
nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua 
limbi străine 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Sf. Scaun – un actor transnaţional. Aparatul 
diplomaţiei pontificale – ambasadorii, oficiile. 
Personalitatea internaţională a Sf. Scaun în dreptul internaţional şi în dreptul canonic de la apariţia 
„chestiunii romane” la Primul Război Mondial (1870-
1914).  

 Prelegere interactivă, 
videoproiector 

 

Sf. Scaun si Primul Război Mondial, iniţiative de pace.  Prelegere interactivă, 
videoproiector 

 

Politica pactuală a papei Pius al XI-lea. Negocierea şi 
semnarea concordatelor cu Polonia, Lituania, Letonia, 
acordul cu Cehoslovacia. 

 Prelegere interactivă, 
videoproiector 

 

Sfidările totalitare din anii `30: fascismul şi nazismul. 
Pactele de la Lateran, concordatul cu Germania.  Prelegere interactivă, 

videoproiector 
 

Sf. Scaun şi sfidările totalitare din anii 30: 
comunismul.  Prelegere interactivă, 

videoproiector 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu o temă particulară a studiului relaţiilor internaţionale, anume prezenţa religiei/a instituţiilor religioase, în mod special a Sfântului Scaun, în sistemul internaţional. 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Cursul îşi propune să dezvolte abilităţile studenţilor de a opera cu o serie de concepte, noţiuni şi termeni specifici, de a realiza analize ale unor fenomene/evenimente relevante tematicii. 



Sf. Scaun şi statele din Europa Central-Răsăriteană în 
preajma şi în timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial. 

 Prelegere interactivă, 
videoproiector 

 

Sf. Scaun în faţa schimbărilor politico-teritoriale din 
Europa Central-Răsăriteană  la finele celui de Al 
Doilea Război Mondial.  

 Prelegere interactivă, 
videoproiector 

 

Comunizarea statelor din Europa Central-
Răsăriteană: impactul politicilor religioase asupra raporturilor cu Sf. Scaun. Vaticanul şi noua ordine 
mondială bipolară. 

 Prelegere interactivă, 
videoproiector 

 

Începutul “dezgheţului” în relaţiile cu lumea 
comunistă: iniţiativele papei Ioan al XXIII-lea.  Prelegere interactivă, 

videoproiector 
 

De la „coexistenţa paşnică” la o nouă abordare a 
relaţiilor cu regimurile comuniste din Europa-Central-
Răsăriteană. 

 Prelegere interactivă, 
videoproiector 

 

Redefinirea conceptului de “politică europeană” de 
către papa Ioan-Paul al II-lea.  Prelegere interactivă, 

videoproiector 
 

Sf. Scaun şi prăbuşirea regimurilor comuniste din 
Europa Central-Răsăriteană  Prelegere interactivă, 

videoproiector 
 

   
   
Bibliografie 
 
Robert A. Graham, Vatican Diplomacy. A Study of the Church and State on the International Plane, 
Princeton University Press, 1959. 
George Weigel, Martor al speranţei. Biografia papei Ioan Paul al II-lea, Galaxia Gutenberg pentru ediţia în 
lb. română, 2008. 
Andrea, Riccardi, Il Vaticano e Mosca, Roma-Bari : Ed. Laterza, 1993. 
Hansjakob, Stehle, Eastern Politics of the Vatican, 1917-1979, translated by Sandra Smith, Athens, Ohio, 
London: Ohio University Press, 1981. 
Dennis J. Dunn, The Catholic Church  and the Soviet Government, EEQ, Columbia University Press, 1977. 
C. Bernstein, Marco Politti, Sanctitatea Sa. Ioan Paul al II-lea şi istoria secretă a timpurilor noastre,  
Oradea, 1999. 
Ovidiu Bozgan, Cronica unui eşec previzibil. România şi Sf. Scaun în epoca pontificatului lui Paul al VI-lea 
(1963-1978), Bucureşti: Ed. Curtea Veche, 2004. 
M. Feldkamp, La Diplomazia pontificia, Jaca Book, 1998  
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Prezentarea tematicii seminarului, a bibliografiei, 
stabilirea modalităţilor de lucru şi a modului de 
întocmire a referatelor. 

  

Sf. Scaun şi noua arhitectură politică europeană 
postbelică (1920): iniţierea raporturilor diplomatice cu statele din Europa Central-Răsăriteană.  

Dezbatere, argumentare, analiză de text 
 

Concordatul cu România Dezbatere, argumentare, analiză de text 
 

Denunţarea fascismului şi a nazismului de către Sf. 
Scaun, conflictul Bisericii Catolice cu regimurile fascist Dezbatere, argumentare, analiză  



şi nazist. de text 
Dialog, colaborare limitată şi condamnare, relaţiile cu 
Rusia Sovietică/URSS între anii 1917-1939. Dezbatere, argumentare, analiză de text 

 

Eşecul iniţiativelor de pace ale Sf. Scaun; diplomaţia 
pontificală în timpul celui de al doilea război mondial: 
iniţiative de pace, asistenţă umanitară. 

Dezbatere, argumentare, analiză de text 
 

Impactul preponderenţei sovietice asupra relaţiilor 
diplomatice cu statele din Europa Central-Răsăriteană 
în primii ani postbelici. 

Dezbatere, argumentare, analiză de text 
 

Situaţia Bisericii catolice din ţările central-est europene la sfarsitul anilor 1940. Dezbatere, argumentare, analiză de text 
 

Impactul Conciliului Vatican II asupra dialogului cu 
regimurile comuniste. 

Dezbatere, argumentare, analiză de text 
 

Succesele şi limitele ostpolitik-ului roman: de la 
înţelegere punctuală la dezacord: Iugoslavia, Ungaria, 
Polonia, România.  

Dezbatere, argumentare, analiză de text 
 

Noua viziune a papei Ioan Paul al II-lea privind 
„politica răsăriteană” . 
 

Dezbatere, argumentare, analiză de text 
 

Seminar: criza comunismului şi rolul religiei în 
prăbuşirea regimurilor comuniste Dezbatere, argumentare, analiză de text 

 

Bibliografie  
Robert A. Graham, Vatican Diplomacy. A Study of the Church and State on the International Plane, 
Princeton University Press. 
 
 I-M Bucur, Din istoria Bisericii Române Unite, Greco-Catolice, p. 43-77; 
 Adela Herban, România-Vatican. Relaţii diplomatice. 
 E. Di Nolfo, Dear Pope, Vaticano e Stati Uniti, Roma, 2003. 
P. Blet, Pio XII e la seconda guerra mondiale, San Paolo Edizioni, 1999. 
J. C. Ricci, "Pie XII et les Etats communistes pendant la guerre froide" in Pie XII et la Cité, Téqui, 1988. 
David B. Wwoolner, Richard G. Kurial, FDR, the Vatican, and the Roman Catholic Church in America, 
1933-1945, 2003. 
 
Dianne Kirby, Religion and the Cold War, Palgrave, 2003. 
 
Andrea Riccardi,  Il secolo del martirio, Roma : Ed. Mondadori, 2000, (versiunea în lb. română, Secolul 
Martiriului, 2004). 
 
Agostini Casarolli, Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti, 1963-1989, Roma, 2000. 
 
G. Barberini, „La politica europea di Giovanni Paolo II”, în Idem, Pluralismo religioso in Europa fra 
culture e sistemi politici, 1983. 
 Luigi Accatttoli, Karol Wojtyla omul sfârşitului de mileniu, Cluj-Napoca, 1999. 
J. Cornwell, Un papa d’inverno,  Milano, 2005. 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  
 Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate. 
  Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie internationala 

 
 
 
 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Evaluare pe parcursul 

semestrului 
Examen oral 60% 

   
10.5 Seminar/laborator Activitatea individuala de 

seminar 
Referat semestrial 40% 

   
10.6 Standard minim de performanţă 

   
 
 
 
 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
28.09. 2012   conf. dr. Ioan-Marius  Bucur   conf. dr. Ioan-Marius Bucur 

 
Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  
...........................................      …............................  


