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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” 

1.2. Facultatea Istorie-Filosofie 

1.3. Departamentul Studii internaŃionale şi istorie contemporană 

1.4. Domeniul de studii RelaŃii InternaŃionale şi Studii Europene 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

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

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Sociologia RelaŃiilor InternaŃionale 

2.2. Titularul activităŃilor de curs lect.univ.dr. Mihai Alexandrescu 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar lect.univ.dr. Mihai Alexandrescu 

2.4. Anul de studiu  III 2.5. Semestrul  I 
2.6. Tipul de 
evaluare 

E 
2.7. Regimul  
disciplinei 

DS 
 

   

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 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                          10 ore conventionale Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  42 

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

teren  

28 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  22 

Tutoriat  28 

Examinări  6 

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

3.7. Total ore studiu individual 126 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 
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4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenŃe  

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/  

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 

C
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nŃ
e 
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le

 
 

C3.1 – Deprindrerea metodelor specifice de analiză şi decizie în domeniul relaŃiilor 
internaŃionale 
C4.4 – Elaborarea de analize de specialitate în domeniul relaŃiilor internaŃionale și 
afacerilor europene. 
 

C
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rs
al

e CT2 

CT3 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserŃiei şi 
adaptabilităŃii la cerinŃele pieŃei muncii   
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  
corespunzatoare diverselor paliere ierahice   

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea capacităŃii de analiză a agendei internaŃionale 

 
7.2 Obiective specifice 
 

Dezvoltarea capacităŃii de utilizare a unui limbaj adecvat analizei 
politicii internaŃionale 
Dezvoltarea capacităŃii unei activităŃi în echipă cu abordare 
multidiscipliniară 

 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs şi seminiar 
 

Metode de predare ObservaŃii 

RelaŃiile InternaŃionale ca domeniu 
de studiu 

expunere orală, comentarii, dezbatere  

State-guverne vs. institutii-
organizaŃii 

expunere orală, comentarii, dezbatere  

CorporaŃii-multinaŃionale vs. ONGI expunere orală, comentarii, dezbatere  
Integrare vs. Fragmentare expunere orală, comentarii, dezbatere  
TransnaŃionalizare-globalizare-
interdependenŃă 

expunere orală, comentarii, dezbatere  

Democratizare-pacificare expunere orală, comentarii, dezbatere  
MigraŃia şi securitatea internă expunere orală, comentarii, dezbatere  
CetăŃenia şi suveranitatea expunere orală, comentarii, dezbatere  
Războaie, conflicte şi forme de 
violenŃă în contextul globalizării 

expunere orală, comentarii, dezbatere  

Mediul şi dezvoltarea durabilă expunere orală, comentarii, dezbatere  

Mass-media şi diplomaŃia publică expunere orală, comentarii, dezbatere  
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9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor 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 

a) 40% – elaborarea unui eseu, în timpul 
semestrului, de max. 1000 de cuvinte pe una dintre 
temele cursului  
b) 40% – elaborarea unui referat, la finalul 
semestrului, de max. 3000 de cuvinte pe una dintre 
temele cursului  

 
 

Examen 

 
 

80% 

10.5. Seminar c) 20% – participarea la dezbaterile din cadrului 
cursului 
Metodologia  
• 20 minute – prezentarea unui studiu de caz   
• Lansarea ipotezei  
• 30 minute – elaborarea poziŃiilor celor două 
echipe (pro şi contra)  
• 40 minute – dezbaterea temei  
• 10 minute – concluzii 

 
Analize şi 
referate 

prezentate pe 
parcursul 

semestrului 

 
 

20% 

10.6. Standard minim de performanŃă  

Nota 5 (cinci) 

 


