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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai 

1.2. Facultatea Istorie si Filosofie 

1.3. Departamentul Studii Internationale si Istorie 

Contemporană 

1.4. Domeniul de studii Relații Internaționale şi Studii Europene/ 

Știinte politice 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Studii de Securitate 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 
Probleme fundamentale ale lumii 
contemporane 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ.dr. Adrian Ivan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Dr. Adrian Stan 

2.4. Anul de 
studiu  

I 
2.5. 
Semestrul  

II 
2.6. Tipul de 
evaluare 

E 
2.7. Regimul  
disciplinei 

DF 
 

   

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

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 învăţământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                           Ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 

şi pe teren  

20 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  30 

Tutoriat  20 

Examinări  18 

Alte activităţi: - 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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3.7. Total ore studiu individual 108 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 

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/  

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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C1 Analizează și evaluează modul în care indivizii afectează și sunt afectați de 
distribuirea resurselor 
C2 Evaluează impactul acordurilor internaționale privind problemele lumii 
contemporane. 
C 3 Analizează și evaluează modalități de influențare a a guvernelor naționale 
și a organizațiilor internaționale, respectiv evaluează capacitatea acestora de 
protejare a drepturilor individuale și de promovare a binelui comun 
C 4 Analizează implicațiile pe termen scurt și lung ale decizii care afectează 
comunitatea globală. 

C
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e
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n
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n
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CT1 Să demonstreze spirit analitic, în funcție de context, și să dezvolte gândirea 
holistică 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Principalul obiectiv al cursului este analiza critică a 
teoriilor integrării europene/a teoriilor politice 
relevante prin prisma actorilor implicați în procesul de 
stabilirea a agendei internaționale și a rolului lor în 
soluționarea diferitelor probleme specifice. Din acest 
punct de vedere, cursul își propune să ofere o dezbatere 
asupra celor mai importante abordări referitoare la 
problemele cu care se confruntă lumea contemporană 
tocmai pentru a proiecta soluții viabile în gestionarea 
acestora. 
 

7.2 Obiective specifice 
 
 

 Identificarea vulnerabilităților din cadrul sistemului 
internațional contemporan și avansarea de scenarii 
pentru a soluționa fiecare problemă în parte 
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 Analiza rolului actorilor naționali și supranaționali în 
procesul decizional; 

 Analiza modului în care instituțiile și organizațiile 
internaționale reacționează la situații de criză 

 Evaluarea impactului guvernanței globale asupra 
diferitelor complexe regionale.  
 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

 
1.Evoluția procesul de integrare europenă și 

provocările lui actuale 

 Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

2. Tratatele de unificare europeană și impactul 
lor asupra UE azi 

 Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

3. Dreptul european și reglementarea spectrului 
financiar la nivelul UE 

 Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

4. Instituțiile Europei, între inerție și reformare?  Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

5.Piața Internă a UE și provocările acesteia  Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

6.Uniunea Economică și Monetară, către o 
uniune a bancilor europene? 

 Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

7.Proiectul politic al Europei Unite azi  Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

8    8 .Drepturile cetățenilor și participarea lor la 
procesul de luare a deciziilor 

 Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

9.Politica de dezvoltare regională a UE  Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

10.Politicile sociale ale UE, către împlinirea 
modelului social european 

 Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

11.Politica de securitate energetică a UE  Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

12. Politicile de protecția consumatorului și 
protecția mediului 

 Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

13. UE. Între interguvernamentalism și 
supranaționalitate 

 Prelegere interactivă, 

 videoproiector 
 

14. Viitorul UE și noile trenduri în dezvoltarea ideilor 
de integrare europeană 

 Prelegere interactivă, 
 videoproiector 

 

    

Bibliografie: 
Barnard Catherine. The substantive law of the EU: the four freedoms. Oxford: Oxford 
University Press, 2013. 
Bărbulescu Iordan Gheorghe, Uniunea Europeană: aprofundare şi extindere, Bucureşti, 

Editura Trei, 2001.Charles Zorgbibe, Construcţia europeana. Trecut, prezent, viitor, Editura 
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TREI, Bucureşti, 1998. 

Guillaume Devin Courty - Construcţia europeană, Editura C.N.I. "Coresi" SA, Bucureşti, 

2001. 

Isin Engin, Saward Michael (eds). Enacting European citizenship. Cambridge University 

Press, 2013. 

Ivan, Adrian, Perspective teoretice ale construcției europene, Eikon, Cluj Napoca, 2003 

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

supranaționalism, Institutul European, Iaşi, 2007  

Ivan Adrian Liviu, Sub zodia ”Statelor Unite ale Europei”, Editura ECCO, Cluj-Napoca, 

2006. 

Jorgensen Knud Erik, Verlin Laatikainen (eds). Routledge handbook on the European Union 

and international institutions: performance, policy, power. Abingdon: Routledge, 2013. 

Koutrakos Panos, The EU Common Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University 

Press, 2013. 

Mai’a K. Davis Cross, Security Integration in Europe: How Knowledge-based Networks 

are Transforming the European Union , Ann Arbor: University of Michigan Press 2011 

Mai’a K. Davis Cross , European Public Diplomacy: Soft Power at Work , (co-edited with 

Jan Melissen), Series in Global Public Diplomacy, New York: Palgrave Macmillan, 2013 

Patomaki Heikki. The great Eurozone disaster: from crisis to global new deal. London; New 
York: Zed Books, 2013. 
 
Trechsel Alexander (ed.). Towards a Federal Europe. London: Routledge, 2013. 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
1.Conexiunile globale și noua ordine mondială   Dezbatere, argumentare, 

analiză de text 
 

2.Drepturile omului și formele de reprezentare civică Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

3.Sustenabilitatea proiectelor politice globale și 
impactul lor asupra cetățenilor 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

4.Securitatea națională și noile forme de diplomație 
la nivel internațional  

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

5.Economia globală între continuitate și 
discontinuitate 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

6.Fenomenul imigrației și capacitatea de mobilizare 
a comunității internaționale 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

 7.Terorismul și mijloacele de combatere a 
acestuia 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

 8.Surse ale inegalității în societatea 
contemporană 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 
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9. Globalizarea și multiplele ei avataruri. O relație 
benefică sau mai curând una tensionată 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

10.Cooperarea internațională în direcția unor politici 
de mediu sustenabile 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

11. Nationalismul și formarea de regimuri 
internaționale 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

12.Putere și interdependență în societatea 
contemporană 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

13. Rețelele transnaționale de lobby și advocacy. Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

14. Sistemul internațional contemporan. O abordare 
critică 

Dezbatere, argumentare, 
analiză de text 

 

Bibliografie 
Adrian Liviu Ivan, Sub zodia ”Statelor Unite ale Europei”, Editura ECCO, Cluj-Napoca, 

2006. 

Iordan Gheorghe Bărbulescu, Uniunea Europeană: aprofundare şi extindere, 

Bucureşti, Editura Trei, 2001. 

George Stephen, Politics and Policy in the European Community, Oxford University Press, 

1990. 

Charles Zorgbibe, Construcţia europeana. Trecut, prezent, viitor, Editura TREI, 

Bucureşti, 1998. 

Jabko Nicolas, Jabko Nicolas, Playing the market : a political strategy for uniting Europe, 

1985-2005 Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2006  

Ladislau Gyemant, Preistoria construcției europene, EFES, Cluj-Napoca, 1999. 

Lindgren Karl-Oskar, Persson Thomas, Participatory governance in the EU : enhancing or 

endangering democracy and efficiency? Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011  

Guillaume Devin Courty - Construcţia europeană, Editura C.N.I. "Coresi" SA, Bucureşti, 

2001. 

Hix, Simon and Hoyland Björn (2011): The political system of the European Union, Palgrave 

Macmillan. 

McCormick  “The Evolution of the EU” (Chapter 3) in The European Union:Politics and 

Policies. Westview Press, 2007. 

Marks, G.  “Europe and Its Empires: From Rome to the European Union” Journal of Common 

Market Studies, 2011 

Schimmelfennig, Frank and Sedelmeier, Ulrich (Eds.), 2005, The Europeanization of Central 
and Eastern Europe, Cornell Studies in Political Economy, Cornell University Press, Ithaca; 
New York. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 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 de 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. 
Pondere  
din nota 

finală 
10.4. Curs Insusirea cunostiintelor de curs si din 

bibliografia de specialitate 

Examen  scris 
 

60% 

10.5. Seminar Participare la dezbaterile seminarului şi 
prezentarea orală a unei teme date. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participare 

activă/evalua
rea 

proiectului 
susținut oral  

40% 
 

10.6. Standard minim de performanţă: 5(cinci) 

 
Data completării:                                                    Semnătura titularului de curs:  Adrian Liviu Ivan 

   02.02.2017                                                      

      Semnătura titularului de seminar: Adrian Stan 

        

 

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră  

.................................    .................................................................... 


