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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 InstituŃia de învăŃământ  

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii RelaŃii Internaţţţţionale şşşşi Studii Europene 
1.5 Ciclul de studii LicenŃă 
1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene în limba franceză (Relations 
Internationales et Etudes Européennes en Français) / Licenţţţţiat în 
RISE 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 

disciplinei 

Sécurité européenne et la question concernant les minorités nationales et 
ethniques 

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

2.3 Titularul activităŃilor de seminar Lect. Univ. Dr. Mihai Alexandrescu 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

DPD 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor 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 învăŃământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

DistribuŃia fondului de timp:                                        18 ore convenŃionale ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat 10 

Examinări  10 

Alte activităŃi: .................. 10 

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been  
corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and  

then insert it again.



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) 

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

 

8. ConŃinuturi 
8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 

1. La sécurité européenne à la fin du XXI e siècle Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

2.Concepts concernant les minorités nationales et 
ethniques dans les relations internationales  
 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Nu este cazul  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Nu este cazul 
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 • Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înŃelegerea, analiza şi evaluarea 

organizării socio-politice 

• Elaborarea unor planuri si proiecte în domeniul asigurării securităŃii; 

• Proiectarea de strategii politice in contexte locale, regionale, naŃionale şi globale; 

• Utilizarea metodologiilor de analiză a sistemelor social-politice; 
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• Gestionarea informaŃiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context ( receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaŃiilor în documente de profil)inclusiv prin 

utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulaŃie internaŃională şi la nivel mediu a unei a 

doua limbi străine; 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare 

diverselor paliere ierarhice; 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cursul îşi propune prezentarea întro manieră analitică a problematicii 

securităŃii europene şi statutul minorităŃilor etnice şi naŃionale la 

sfârşitul secolului XX şi începutul secolului al XXI –lea. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

• Analiza conceptelor noi de securitate conceptuală cât şi instituŃională; 

• Analiza problematicii minorităŃilor naŃionale în raport cu dreptul 
internaŃional public; 

• Intelegerea şi analiza abordării organizaŃiilor internaŃionale a 
problemei minorităŃilor; 



3. La minorité - acteur dans les relations 
internationales: approches sociologiques de 
relations internationales  

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

4. Les minorités nationales et les organisations 
internationales aux XX - XXIe siècles: ONU, 
OSCE, le Conseil de l'Europe, L’Union européenne  

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

5.Lesminorités et la sécurité européenne en 
Roumanie (XIX - XXI siècles) 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

6. Les minorités et les défis posée à la sécurité 
européenne 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

7. Conflits et minorités dans les relations 
internationales. Étude de cas: la Bosnie - 
Herzégovine, le Kosovo, la Transnistrie, etc. 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

8.Les minorités nationales en Europe centrale et les 
défis de la sécurité européenne 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

9. La Seconde Guerre mondiale et la destruction de 
l'ordre de Versailles 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

10.Le système international d'après-guerre: vue 
d'ensemble 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

11. Etat, minorités et la sécurité européenne dans le 
système international bipolaire I 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

12. Etat, minorités et la sécurité européenne dans le 
système international bipolaire II 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

13. La fin de la guerre froide et les nouveaux défis 
posée a la sécurité européenne 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

14. La gestion des conflits ethniques et la 
gouvernance de la sécurité dans le système 
international du XXI e siècle  
 

Prelegere, Dezbatere, 

Prezentări 

 

Bibliografie 

1. Ivan, Adrian, Stat, majoritate şi minoritate naŃională în România ( 1919 – 1932), ED. a II a, Ed. 

Eikon, Cluj Napoca, 2006 

2. Vese Vasile, Ivan Adrian, MinorităŃi etnice şi securitatea europeană la sfârşitul secolului al XX lea 

şi începutul secolului al XXI – lea, Studiu de caz România, în ”Societate şi CivilizaŃie” ( volum 

îngrijit de Călin Florea şi Ciprian Năprădean) Ed. Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş, 2003, pp: 751 – 

764 

3. Preece Jenifer, National Minorities and the European Nation State System, Claredon Press, Oxford, 

1998 

4. Hanson Eric, Religion and Politics in the International System Today, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2006 

5. Ivan Adrian, Integrarea minorităŃilor naŃionale şi etnice din Europa Centrală în UE: logici şi 

condiŃionări, în ALTERA, 29, anul XII, 2006, pp: 50 – 77 

6. Stockholm Institute for Peace Research Studies : http:// www.sipri.se 

 

 

 

 



8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaŃii 

 Dezbatare, 

Prezentare, analiza de 

documente, activităŃi 

de lucru în echipă 

 

Bibliografie 

1. Preece Jenifer, National Minorities and the European Nation State System, Claredon Press, Oxford, 

1998 

2. Andreescu Gabriel, NaŃiuni şi minorităŃi, Polirom, Iasi, 2004 

3. Beck Sam, Ethnicity and nationalism in southeaster Europe, Universiteit van Amsterdam, 

Amsterdam, 1981 

4. Barna Bodo, Nations and national minorities in the European Union, Scientia, Cluj Napoca, 2009 

5. Cornwell Grant, Global multiculturalism: comparative perspectives on ethnicity, race and nation, 

Rowman and Littlefield Publishers, New York, 2000 

 

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 întelegerea 

problematicii minorităŃilor 

în secolele XX- XXI. 

coloviu 70% 

   

10.5 Seminar/laborator Cunoaşterea şi înŃelegerea 

cazurilor specifice din 

domeniul problematicii 

minorităŃilor 

Lucrare de seminar 30% 

   

10.6 Standard minim de performanŃă 

• Nota 5 ( cinci) 

 

 
 

 

  


