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 FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale 

1.4. Domeniul de studii RelaŃii InternaŃionale 

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Studii de securitate-EN 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei State-nation, globalization and security 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Dr. Nicolae Melinescu 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Drd.  Maria Nistor 

2.4. Anul de studiu  III 2.5. Semestrul  2 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Ex. 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 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăŃământ  

36 Din care 3.5. 
curs 

24 Din care 3.6. seminar/ laborator 12 

DistribuŃia fondului de timp                           Ore 

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

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

teren  

20 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  20 

Tutoriat  19 

Examinări  10 

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

3.7. Total ore studiu individual 89 

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 Nu este cazul 

4.2. de competenŃe Nu este cazul 

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Proiector pentru prezentari power-point 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ Proiector pentru prezentari power-point 

 

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 
• Interpretarea şi valorificarea eficientă a informatiilor în organizatiile publice si private 
• Asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese 

diverse 

• Asigurarea unui management eficace al relaŃiilor din cadrul organizaŃiilor şi 
instituŃiilor 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 specifice acumulate) 

 
 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Dobândirea de capacităŃi de analiză şi interpretare în 
problematica statului, naŃiunii şi globalizării. 

 
 
 
 
7.2 Obiective specifice 
 

ÎnŃelegerea riscurilor presupuse de stat, naŃiune, globalizare 
şi de interacŃiunile lor reciproce în lumea contemporană. 

 

8. Content 

8.1 Courses  
 

Teaching methodes  Observations  

Introduction, bibliography.  Lecture.  
Historical development of the Westphalian 
system 

 Lecture.  

Nations-states, dynastic states and empires  Lecture.  
The state of the contemporary world.  Lecture.  
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Unrecognized states,disputed territories  Lecture.  
Criterii de clasificare şi ierarhizare a statelor 
lumii 

 Lecture.  

Autonomist and secessionist movements.  Lecture.  
Linguistic diversity of the world and its 
consequences for global security 

 Lecture.   

American hegemony-mith or reality.  Lecture.   
State,nation, globalization, security risks: the 
case of Romania  

 Lecture.  

The role of wars in the evolution of the 
international system 

 Lecture.  

What will the future look?  Lecture.  
 

8.2 Seminaries Teaching methodes Observations  
1. Presentation and critical analysis of 

literature 
Discussion, analysis assignments  

2. The contemporary world panorama(I) Discussion, analysis assignments  
3. The contemporary world panorama (I) Discussion, analysis assignments  
4. International hierachies  Discussion, analysis assignments  
5. US militar power Discussion, analysis assignments  
6. Romanian geopolitics  Discussion, analysis assignments  
7. Models for the analysis of the 

international system 
Discussion, analysis assignments  

Bibliografie 
1. David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. 

Politică, economie şi cultură, Iaşi, Polirom, 2004, 576 p. 
(tratat cuprinzător şi sistematic, prezintă pe larg întreaga tematică aferentă cursului; 
dificultăŃi: dimensiunile ample, 576 de pagini în format mare) 

2. Paul Hirst, Război şi putere în secolul XXI. Statul, conflictul militar şi sistemul internaŃional, 
Bucureşti, Antet, s.d., 136 p. 

(eseu de referinŃă, concis şi foarte bine scris, sintetizează excelent problematica 
disciplinei; reprezintă prima lectură, minimală şi obligatorie) 

3. Francis Fukuyama, ConstrucŃia statelor. Guvernarea şi ordinea mondială în secolul XXI, 
Bucureşti, Antet, 2004, 142 p. 

(eseu incisiv şi original, completează bine lucrarea lui Hirst, cu accent pe aspectele 
contemporane) 

4. Lucian Boia, Două secole de mitologie naŃională, Bucureşti, Humanitas, 2005, 134 p. 
(introducere clară şi sintetică în problematica naŃiunii şi a naŃionalismului, cu accent pe 
aspectele istorice) 

5. Sorin Mitu, Europa Centrală, Răsăritul, Balcanii. Geografii simbolice comparate, Cluj, 
International Book Access, 2008, 201 p. 

(eseu pe tema geografiilor simbolice; definirea geografiilor simbolice: pp. 9-33; imperiul 
universal: pp. 89-110; critica geopoliticii: pp. 143-177; problema hegemoniei occidentale: 
pp. 179-201) 

 

 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
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• 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 

Dobândirea cunoştinŃelor specifice dsiciplinei şi 
capacitatea de prezentare a lor sun formă scrisă. 

Examen scris 
 
 

80% 
 
 

10.5. Seminar Capacitatea de rezolvare a sarcinilor de lucru. DiscuŃii şi 
evaluarea 
temelor de 
lucru 

20% 
 
 

10.6. Standard minim de performanŃă: obŃinerea notei 5 la examenul scris 
 

 


