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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Studii Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4. Domeniul de studii RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene/ Stiinte politice 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene/ Studii de 

Securitate 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 
Introducere in relaŃii internaŃionale şi studii de 
securitate 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Prof. Univ. Dr. Adrian Liviu Ivan 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar drd. Maria Nistor, drd. Ruxandra NuŃ, drd. 
Raphael Soci, drd. Claudia Mera 

2.4. Anul de studiu  II 2.5. Semestrul  1 
2.6. Tipul de 
evaluare 

examen 
2.7. Regimul  
disciplinei 

 
DPD 

   

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

4 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăŃământ  

56 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 28 

DistribuŃia fondului de timp                           Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren  

38 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  28 

Tutoriat   

Examinări  2 

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

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 

 

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 • Nu este cazul  

4.2. de competenŃe • Nu este cazul 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului • Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului • Nu este cazul 

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 
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• Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, analizarea si evaluarea 
organizării socio-politice 

• Elaborarea si comunicarea unor planuri si proiecte în domeniul asigurării securităŃii 

• Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităŃii 

• Interpretarea şi valorificarea eficientă a informatiilor în organizatiile publice si private 

• Asigurarea unui management eficace al relaŃiilor din cadrul organizaŃiilor şi instituŃiilor 
publice si private 
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• Gestionarea informaŃiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context  (receptarea, 
transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaŃiilor 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 

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserŃiei şi 
adaptabilităŃii la cerinŃele pieŃei muncii   

 

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

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Analiza teoriilor şi conceptelor din domeniul relaŃiilor internaŃionale şi al 

studiilor de securitate. 

7.2 Obiective 
specifice 
 

 Analiza comparativă a teoriilor majore existente; 
 Abordarea critică a conceptelor şi a principalelor teorii de relaŃii 
internaŃionale şi studii de securitate; 
 Analiza actorilor din sistemul internaŃional şi a relaŃiilor din acestia; 
 Dezvoltarea capacităŃii de analiză a structurii  sistemului internaŃional 
contemporan; 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs 
 

Metode de predare ObservaŃii 

RelaŃiile internaŃionale - NoŃiuni introductive Prelegere, dezbatere,   
Concepte şi paradigme în relaŃiile 
international 

Prelegere, dezbatere,  

Istoria relaŃiilor internaŃionale Prelegere, dezbatere,  
Sistemul internaŃional contemporan Prelegere, dezbatere,  

Procesul şi analiza politicii externe Prelegere, dezbatere,  

Globalizare şi relaŃii transnaŃionale Prelegere, dezbatere,  
Ordinea internaŃională la începutul 
mileniului al III lea. 

Prelegere, dezbatere,  

Introducere în studii de securitate Prelegere, dezbatere,  
Cadrul conceptual de analiză în studiile de 
securitate 

Prelegere, dezbatere,  
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Securitate societală Prelegere, dezbatere,  

Teorii în studiile de securitate 
 

Prelegere, dezbatere  

Interesul naŃional şi strategiile de securitate 
naŃională 

Prelegere, dezbatere  

Bibliografie 
Barry Buzan, Securitatea, CA Publishing,2011 
Stephanie Lawson, RelaŃii InternaŃionale, Ed. CA Publishing, Cluj Napoca, 2010. 
J. Nye, Understanding International Conflicts 
H. Kissinger, Diplomatia, Bucureşti 2003 
Paul Robinson, DicŃionar de securitate internaŃională, CA Publishing, 2010 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare ObservaŃii 
RelaŃiile internaŃionale - NoŃiuni introductive Dezbatere, analiza de documente, 

prezentari, activităŃi de grup; 
 

Concepte şi paradigm în relaŃiile 
international 

Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Istoria relaŃiilor internaŃionale Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Sistemul internaŃional contemporan Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Procesul şi analiza politicii externe Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Globalizare şi relaŃii transnaŃionale Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Ordinea internaŃională la începutul 
mileniului al III lea. 

Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Introducere în studii de securitate Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Cadrul conceptual de analiză în studiile de 
securitate 

Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Securitate societală Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Teorii în studiile de securitate 
 

Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Interesul naŃional şi strategiile de securitate 
naŃională 

Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Securitatea politică Dezbatere, analiza de documente, 
prezentari, activităŃi de grup; 

 

Bibliografie 
Barry Buzan, Securitatea, CA Publishing,2011 
Stephanie Lawson, RelaŃii InternaŃionale, Ed. CA Publishing, Cluj Napoca, 2010. 
J. Nye, Understanding International Conflicts 
H. Kissinger, Diplomatia, Bucureşti 2003 
Paul Robinson, DicŃionar de securitate internaŃională, CA Publishing, 2010 
Geoff Mulgan, Arta Strategiei Publice, CA Publishing, 2010 
Vasile Puşcaş, RelaŃii internaŃionale/transnaŃionale, Ed. Eikon, 2005 
I Wallerstein, Sistemul mondial modern, Bucureşti, 1992. 

 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
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Programul este acreditat de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării al României, iar disciplina oderă 
competenŃe şi aptitudini care răspund nevoilor asociaŃiilor profesionale şi a angajatorilor din domeniu. 
De asemenea, aptitudinile şi competenŃele pe care conŃinutul disciplinei le oferă cursanŃilor se regăsesc 
cuprinse în clasificarea ocupaŃiilor din România ( Nomenclatorul COR) 
 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Insusirea de catre student a competentelor mentionate 
anterior 

Examen oral 70% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

Capacitatea studentului de a aplica acele 
competentelor mentionate anterior 

Verificare pe 
parcurs, 
referat 

30% 

10.6. Standard minim de performanŃă  

� Nota 5 (cinci) 
 


