
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 Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Studii Politice 
1.5 Ciclul de studii LicenŃă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Studii de securitate  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 
disciplinei 

Istoria Integrarii Europene 

2.2 Titularul activităŃilor de curs Prof. univ. Adrian Liviu IVAN 
2.3 Titularul activităŃilor de seminar Dr. Alin Nicula 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 

Semestrul 
2 2.6. Tipul de 

evaluare 
colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 
DF 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
DistribuŃia fondului de timp:    18 ore convenŃionale ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 9 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 
Tutoriat 2 
Examinări   
Alte activităŃi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual  
3.8 Total ore pe semestru  
3.9 Numărul de credite 4 
 

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 

• Asigurarea unui management eficace al relaŃiilor din cadrul organizaŃiilor şi instituŃiilor 
publice si private 

• Interpretarea şi valorificarea eficientă a informatiilor în organizatiile 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 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare 
diverselor paliere ierahice 

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

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. Continuturi 

8.1 Cursuri Metode de predare  Observatii 
1.Metodologii, concepte si istoriografia ideii europene  
 

Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document  

 

2.Evolutia ideei europene I  Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

3. Evolutia ideei europene II Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

4. Evolutia ideei europene III Prelegere, 
Argumentare, 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Cursul urmăreşte dezvoltarea capacităŃii cursantului de a opera cu 
conceptele şi noŃiunile fundamentale din domeniul istoriei integrării 
europene; 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Dezvoltarea abilităŃii de a înŃelege şi interpreta evoluŃii din istoria 
integrării europene; 

• ÎnŃelegerea evoluŃiei şi a modului de funcŃionare a instituŃiilor 
europene; 

• Analiza hermeneutică a textelor de construcŃie europeană; 
 



Analiza de document 
5.Ideea europeana in perioada interbelica  Prelegere, 

Argumentare, 
Analiza de document 

 

6. Miscarea federalista europeana  Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

7.Procesul de integrare europeana dupa cel de-al 
doilea razboi mondial  

Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

8. Comunitatea Europeana (1951 - 1965) Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

9.Extinderea Comunitatii Europene 
(1961 - 1985) 

Lecture, Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

10.Evolutia institutiilor comunitare (1952 - 1986) Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

11. Evolutia institutiilor comunitare (1986 - 2001) Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

12.Uniunea Europeana dupa Maastricht. Provocarile 
extinderii spre Europa Centrala si de Est  

Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

13.Tratatul Constitutional si Tratatul de la Lisabona  Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

14.Romania si  Uniunea Europeana  Prelegere, 
Argumentare, 
Analiza de document 

 

Bibliografie 
1. DuŃu Alexandru, Ideea de Europa, EvoluŃia conştiinŃei europene. All, Bucureşti, 1999 
2. Ivan, Adrian, Sub zodia Statelor Unite ale Europei, Eikon, Cluj Napoca, 2006 
3. Duroselle, Jean Baptiste, L’idée d’Europe dans l’histoire, Denoel, Paris, 1965 
4. Marino, Adrian, Pentru Europa, Polirom, Iaşi, 1999 
5. Ivan, Adrian, Perspective teoretice ale construcŃiei europene, Eikon, Cluj Napoca, 2003 
6. Ivan Adrian, Statele Unite ale Europei: Uniunea Europeană între interguvermentalism şi 

supranaŃionalism,  Institutul European, Iaşi, 2007 
7. Gerbet, Pierre, La construction de l Europe, Polirom, Iaşi, 1999 

 
 
 
 
8.2 Seminarii Metode de predare Observatii  
1.Proiectul european a lui Pierre du Bois  
 

Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document  

 

2.Proiecte de unificare europeana in al doilea razboi 
mondial  
 

Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

3.Construirea Comunitatii Europene a Carbunelui si 
Otelului  
 

Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

4.Comunitatea Economica Europeana  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 



5.Actul Unic European  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

6. Tratatul de la Maastricht  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

7.Comisia Europeana  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

8.Parlamentul European  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

9.Consiliul European  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

10.Consiliul Uniunii Europene  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

11.Tratatul de la Amsterdam  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

12.Tratatul de la Nisa  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

13.Tratatul de Lisabona  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

14.Tendinte actuale in Uniunea Europeana  Prelegere, workshops-uri, 
dezbateri, analiza de document 

 

 
 
 
Bibliografie 
 
1.Ivan Adrian, Statele Unite ale Europei: Uniunea Europeană între interguvermentalism şi 

supranaŃionalism,  Institutul European, Iaşi, 2007  
2. Tratatul de la Maastricht 
3.Tratatul de la Amsterdam 
4.Tratatul de la Nisa 
5.Tratatul de la Lisabona 
6.Comisia Europeană -  
7. Parlamentul European -  
8. Consiliul European - http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=ro 
9. Consiliul Uniunii Europene - http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=ro 
 
9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 

asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Programul este acreditat de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării al României, iar disciplina oferă 
competenŃe şi aptitudini care răspund nevoilor asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor din domeniu; 

• De asemenea, aptitudinile şi competenŃele pe care conŃinutul disciplinei le oferă cursanŃilor se 
regăsesc în clasificarea ocupaŃiilor din România; 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea şi înŃelegerea 
principalelor etape ale 
construcŃiei europene şi a 
conceptelor relaŃionate 

Colovciu  70% 

   
10.5 Seminar/laborator Cunoaşterea şi înŃelegerea 

instituŃiilor Uniunii 
Europene şi a evoluŃiilor 

Lucrare de seminar 30% 



acestora 
   

10.6 Standard minim de performanŃă 
• Nota 5 ( cinci) 

 

Data completării:   

05.01.2015 

Semnătura titularului de curs:   

Semnătura titularului de seminar:  

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament / catedră 

12.01.2015                 prof. univ. dr. Adrian Liviu IVAN  

 


