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 FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Studii Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4. Domeniul de studii ŞtiinŃe Politice  

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Managementul SecurităŃii în Societatea 

Contemporană / Master în Managementul 

SecurităŃii în Societatea Contemporană 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 
Cultură, comunicare şi securitate în politica 
internaŃională 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Lect. dr. Dacian Duna 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Lect. dr. Dacian Duna 

2.4. Anul de studiu  II 2.5. Semestrul  4 
2.6. Tipul de 
evaluare 

examen 

   

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

4. 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  

48 Din care 3.5. 
curs 

24 Din care 3.6. seminar/ laborator 24 

DistribuŃia fondului de timp                          13 ore convenŃionale  Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  40 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  30 

Tutoriat  4 

Examinări  6 

Alte activităŃi:..................................................  
3.7. Total ore studiu individual 102 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite 6 
 

5. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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4.1. de curriculum • Nu este cazul  

4.2. de competenŃe • Nu este cazul 

 

6. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului • Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului • Nu este cazul 

 

 

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

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

• înŃelegerea şi explicaŃia interacŃiunii dintre securitate şi comunicare în relaŃiile 
internaŃionale, pe baza celor mai recente teorii şi metode de cercetare din 
sfera studiilor de securitate şi comunicării globale 

7.2 Obiective 
specifice 
 

• dezvoltarea unui cadru de lucru conceptual pentru explicarea modului în 
care este comunicată securitatea la nivel societal, pornind de la actorii 
participanŃi guvernamentali şi non-guvernamentali analizaŃi în contexte 
specifice; 

• înŃelegerea modului prin care se construieşte comunicarea între societatea 
civilă şi instituŃiile statului implicate în siguranŃa cetăŃeanului şi 
securitatea naŃională; 

• analiza critică a strategiilor de comunicare a actorilor internaŃionali 
guvernamentali, interguvernamentali şi non-guvernamentali în domeniul 
securităŃii. 

 

9. ConŃinuturi 

Curs şi seminar 
 

Metode de predare ObservaŃii 

1. Introducere: Comunicarea în mediul 
internaŃional contemporan; Definirea 
mediului internaŃional de securitate 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog  

Prezentarea 
bibliografiei; 
stabilirea modalităŃii 
de lucru; temele 
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pentru referat 

2. Problematizarea socio-politică a 
agendei de securitate: securitizarea şi 
desecuritizarea 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog  

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

3. Factori psiho-culturali în comunicarea 
şi securitatea internaŃională 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

4. Strategii guvernamentale de comunicare 
a problemelor de securitate 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

5. Rolul opiniei publice în receptarea şi 
transmiterea problemelor de securitate 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

6. Propagandă şi manipulare în 
comunicarea securităŃii naŃionale 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

7. De la aliniere şi alianŃă la comunitatea 
de securitate 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

8. Comunicare în managementul 
conflictului şi al crizei 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

9. Mass-media şi conflictele internaŃionale 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

10. Internetul: mediu de comunicare 
globală şi securitate informaŃională  

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

11. Securitizare şi desecuritizare prin 
cinematografie 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

12. Internalizarea securităŃii la nivelul 
societal: formarea culturii de securitate 

 

Prelegere, expunere, 
argumentare, dialog, simulare de 
situaŃii 

Discutarea 
literaturii; 
dezbaterea unor 
studii de caz 

Bibliografie 
 
Obligatorie: 

1. Constantin Hlihor, Ecaterina Hlihor, Comunicarea în conflictele şi crizele internaŃionale. 
Secolul XX şi începutul secolului XXI,  Editura Comunicare.ro, 2010. 

2. Ion Chiciudean, George David, Managementul comunicarii in situatii de criză, Comunica.ro, 
2011. 

3. Michael C. Williams, Culture and Security: Symbolic Power and the Politics of International 
Security, Editura Routledge, 2007. 

4. Thomas L. McPhail (edit.), Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends, 
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editura Wiley-Blackwell, 2010. 

5. Barry Buzan, Ole Weaver and Jaap de Wilde, Securitatea. Un nou cadru de analiză, Cluj-
Napoca, CA Publishing, 2011. 

6. James Stanyer, Comunicarea politică modernă, Cluj-Napoca, CA Publishing, 2010. 

OpŃională şi facultativă: 
1. Kristina Plavšak, “Communicating Security and Cooperation in South-Eastern Europe. Role of 

Public Opinion, Media and Communication”, Media Forum, Ljubljana. Internet: www.media-
forum.si/slo/pravo/svet-evrope/security.pdf. 

2. Holger Stritzel, “Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond”, în European 
Journal of International Relations, 13: 357, 2007. Baza de date SAGE. 

3. Matt McDonald, “Securitization and the Construction of Security”, în European Journal of 
International Relations, 14: 563, 2008. Baza de date SAGE. 

4. Amanda Andress (ed) , Surviving Security: How to Integrate People, Process, and Technology, 
Auerbach Publications, 2004. 

5. Daya Kissan Thussu (edit.), Media on the Move. Global Flow and Contra-Flow, editura 
Routledge, Londra şi New York, 2007. 

6. Juliet Lodge, “Communicating (in)Security: A Failure of Public Diplomacy?”, în Justice and 
Home Affairs CHALLENGE Papers, 9 noiembrie 2006. Internet: http://www.ceps.eu/node/1231.  

7. Majid Tehranian, “Global Communication and International Relations: Changing Paradigms and 
Policies”, în The International Journal of Peace Studies, vol. 2, nr. 1, ianuarie 1997. 

8. Linda M. Harasim (ed.), Global Networks: Computers and Global Communication, 1993. 

9. Alan Ingram, Klaus Dodds (eds.), Spaces of Security and Insecurity: Geographies of the War on 
Terror, Burlington, Ashgate, 2009. 

10. Athina Karatzogianni (edit.), Cyber Conflict and Global Politics, Editura Routledge, 2009. 

11. Randall E. Osborne, Paul Kriese (ed.), Global Community: Global Security, Editura Rodopi, 
Amsterdam, New York, 2008. 

Internet: 
 
Drudge Report (presa internaŃională): http://www.drudgereport.com/  

NATO: http://www.nato.int 

OSCE: http://www.osce.org 

Uniunea Europeană: http://www.europa.eu 

Vincent Ferraro, Resources for the Study of International Relations and Foreign Policy: 
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/feros-pg.htm  

 
 

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

• Disciplina a fost elaborată în concordanŃă cu lucrările din domeniu, publicate în Ńară şi străinătate; 
• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituŃiilor 

de profil sau al unor conferinŃe ştiinŃifice internaŃionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de 
circulaŃie internaŃională. 

 

11. Evaluare 
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Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs • Utilizarea adecvată a 
conceptelor şi metodelor de 
lucru; 

• Structura textului şi calitatea 
argumentării; 

• Capacitatea de analiză critică şi 
sinteză; 

• AcurateŃea limbajului; 

• Noutatea metodei şi analizei 
(creativitatea).  

Eseu ştiinŃific (intre 3000-
5000 de cuvinte)   

5 puncte 

10.5. Seminar/ 
laborator 

• Capacitatea de a comunica 
propria producŃie ştiinŃifică; 

• Calitatea expunerii; 

• Capacitarea de înŃelegere a 
tematicii şi bibliografiei 
cursului; 

• AbilităŃile de comunicare; 

• Capacitatea de argumentare. 

Activitatea (participarea la 
dezbateri) şi prezentarea 
unui teme de cercetare 

4 puncte 

10.6. Standard minim de performanŃă  

� Nota 5 (cinci) 
� PrezenŃa la 75% din seminarii  
� Utilizarea adecvată a aparatului critic şi bibliografic conform normelor academice impuse la prima 

întâlnire a masteratului; 
� Nerespectarea criteriilor formale cu privire la întocmirea eseului ştiinŃific conduce la 

nepromovarea examenului; 
� Plagiatul se pedepseşte cu nepromovarea examenului. 

 


