
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 
superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
1.3 Departamentul  

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE MODERNĂ, ARHIVISTICĂ 
ŞI ETNOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINłE POLITICE 
1.5 Ciclul de studii LICENTA 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Studii de securitate 
LicenŃiat în Studii de securitate 

 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Riscuri si vulnerabilitati demografice in epoca moderna si contemporana 

2.2 Titularul activităŃilor de curs Prof. univ. dr. Ioan Bolovan 
2.3 Titularul activităŃilor de seminar Prof. univ. dr. Ioan Bolovan 
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DP

DI  
 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 24 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 
DistribuŃia fondului de timp: Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 26 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 
Tutoriat 24 
Examinări 2 
Alte activităŃi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 101  
3.8 Total ore pe semestru 125 
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 

• Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecŃie 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecŃie 



C
om

p
et

en
Ńe

 t
ra

ns
ve

rs
al

e 
C

om
p

et
en

Ńe
 

pr
of

es
io

na
le

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 
• C1. Regăsirea  informatiei  despre  populatie  ca  un  sistem 

demografic  deschis 
 

• C2. Stabilirea modificarilor demografice pe baza informatiilor 

din izvoare si din afara izvoarelor 
 

• C3. Prezentarea orală si scrisă, în limba romana a cunostintelor 

de specialitate referitoare la modificarile demografice ca 

factor  generator  de  riscuri. 
 

• CT1. Îndeplinirea la termen, riguroasă si responsabilă, în 

conditii de eficientă si eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii 

activitătii stiintifice, aplicarea riguroasă a  regulilor 

de citare si respingerea plagiatului. 
 

• CT2. Aplicarea tehnicilor de relationare în grup si de 

muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse 
 

• CT3. Căutarea, identificarea si utilizarea unor metode si 

tehnici eficiente de învătare; constientizarea 

motivatiilor  extrinseci  si  intrinseci  ale  învătării 

continue. 
 
 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Formarea abilităŃilor de deprindere a studenŃilor cu metodologia 
cercetării demografice 

 

7.2 Obiectivele specifice • înŃelegerea de către studenŃi a mecanismului de 
funcŃionare sistemică a populaŃiei 

• cunoaşterea cauzelor care au generat periodic în istorie 

mari mişcări de populaŃie intra şi extraeuropene 

• cunoaşterea de către studenŃi a cauzelor care au generat 
violenŃa asupra grupurilor umane de-a lungul istoriei 

• înŃelegerea principalelor politici demografice conturate 

pe plan mondial din secolul al XIX-lea până în epoca 
contemporană 

 

 
 

8. ConŃinuturi 
8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 
EvoluŃia populaŃiei din antichitate până în epoca 
modernă. 

ConversaŃia euristică  



 

Constrângeri,  opŃiuni,  echilibru  natural;  cicluri  de 
evoluŃie demografică 

Brainstorming  

EvoluŃii demografice recente (secolele XX-XXI) ConversaŃia euristică  

Impactul schimbărilor demografice asupra societăŃii DemonstraŃia  

MutaŃii demografice şi relatii internationale ConversaŃia euristică  
Demografie şi vulnerabilitate. Brainstorming  
MigraŃia în secolul XX. Politici comunitare, politici 
imigraŃioniste 

ConversaŃia euristică  

8.2 Seminar Metode de predare ObservaŃii 
Introducere si problematica. Bibliografie ConversaŃia euristică  
PopulaŃia - sistem cu dublu sens (intrări şi ieşiri) DemonstraŃia  
Extindere, expansiune şi control demografic Brainstorming  
Dezechilibre eco-demografice ConversaŃia euristică  

Creştere economică, bariere ecologice şi forŃa de 
muncă 

Brainstorming  

IntervenŃionism şi planificare demografică, controlul 
reproducerii; represiune 

Problematizarea  

Responsabilitatea eco-demografică Brainstorming 
Empatia 

 

TendinŃ e în migraŃ ia europeană la început de 
mileniu 

ConversaŃia euristică  



Bibliografie obligatorie: 
 

1. Histoire des populations de l'Europe, tome III, sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques 
Dupaquier, Paris, Fayard, 1999 

 

2. Massimo Livi Bacci, PopulaŃia în istoria Europei, Iaşi, 2003 
 

3. David  Held,  Anthony  McGrew,  David  Goldblatt,  Jonathan  Perraton,  Transformări  globale.  Politică, 
economie şi cultură, Iaşi, Ed. Polirom, 2004 

 

4. David Bacon, Illegal people. How globalization creates migration and criminalizes immigrants, Beacon 
Press, 2008. 

 

5. Anneliese  Baldaccini,  Elspeth  Guild,  Helen  Toner,  Whose  Freedom,  Security  and  Justice?  EU 
Immigration and asylum law policy, Hart Publishing, 2007. 

 

6. William H.Mc Neill, Population and Politics since 1750, Charlottesville and London, 1990 
 

7. Ion Mihăilescu, “Politici în domeniul populaŃiei şi familiei”, în vol. Politici sociale în România în context 
european, coord. Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, Bucureşti, 1998 

 

8. Lester R. Brown, Casa plină - reevaluarea capacităŃii pământului de a-şi susŃine populaŃia, Bucureşti, 1996 
 

9. Antonio Ricci, “Main Trends in the International Migrations. Recent Developments of the Migration 
Flows, in Italy and World-wide”, în vol. Nationalisms identities and European enlargement. Case study on 

the 20th and the New Century, ed. by A. Carteny and Giuseppe Motta, Cluj-Roma, 2004, p. 145-167 
 

10. Traian Rotariu, Demografie şi sociologia populaŃiei, vol. 1-2, Iaşi, 2003-2008 
 

11. Traian Rotariu, Studii demografice, Iaşi, 2010 
 

Bibliografia suplimentară sau recomandată ca lectură opŃională: 
 

1. Elspeth Guild, Joanne van Selm, International Migration and Security, Routledge, 2005. 
 

2. M. Ştefan et alii, Securitatea mediului şi mediul de securitate, Editura Printech, Bucureşti, 2008 
 

3. Lester R. Brown, Probleme globale ale omenirii, Bucureşti, 2005 
 
 
 
 
 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

• ConŃinutul disciplinei este coroborat cu aşteptarea studentilor ce doresc sa se specializeze in 
studii de securitate 

 
 

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

nota finală 



 

10.4 Curs Examen scris la sfârşitul 
semestrului 

Evaluare scrisa 25% 

 
10.5 Seminar/laborator a) Referat ştiinŃific, lucrări 

 

practice, 
 

 
b) Examen partial pe 

parcursul semestrului 

(25%) 

 
c) participarea activă la 

temele de seminar 

(pondere 25%); 

25 % 
 

 
 
 
 
 
25 % 

 
 
 
 
25% 

 

10.6 Standard minim de performanŃă 
• Cunoaşterea cauzelor, factorilor care genereaza modificari demografice 
• Realizarea unei lucrari practice ce corelează politicile demografice, transformarile din cadrul 

populatiei si riscurile societale 


