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ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

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

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

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

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 
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	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Însușirea și utilizarea transdisciplinară a unor principii și metode privind relația dintre comunitatea de informații  și decidenți 
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	81 CursRow1: Intelligence și servicii de informații
	81 CursRow2: Activitatea de informații
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	82 Seminar  laboratorRow1: România-lecția antiteroristă
	Metode de predareRow1_2: dezbatere 
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Analiza funcțională a controlului civil democratic  SRI
	Metode de predareRow2_2: dezbatere
	fill_6_3: 
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	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Evaluare pe parcurs
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Proiect de seminar
	fill_11: 20%
	fill_13_2: 
	fill_14: Descrierea generală a problematicii, fără surprinderea semnificației, descrierea fenomenului fără erori grave.
	undefined_3: conf. univ. dr. gl. lt. Florian Coldea
	undefined_4: conf. univ. dr. gl.lt. Florian Coldea
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Masterat
	Programul de studii:  Managementul securității în societatea contemporană
	Titular curs: gl. lt. (r) conf. univ. dr. Florian Coldea
	Titular seminar: gl. lt. (r) conf. univ. dr. Florian Coldea
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 24
	documentare: 30
	pregatire: 20
	examinari: 5
	altele: 
	Total ore studiu individual: 84
	Total ore pe semestru: 126
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: - cursantul va fi capabil să înțeleagă ce este sistemul de securitate națională, care sunt componentele acestuia și care e rolul său în susținerea decidenților politici fenomenul terorist și care sunt autoritățile naționale responsabile cu prevenirea și combaterea acestuia
	competente transversale: - autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii.- elaborarea de proiecte profesionale şi de cercetare prin utilizarea unor metode şi principii consacrate în domeniu;- utilizarea performantă a gândirii critice, reflexive şi aplicative;- aplicarea tehnicilor explicativ-argumentative şi interpretativ-comprehensive
	81 CursRow5: Relația intelligence-decidenți II
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	fill_15_2: 
	coroborare: Disciplină elaborată în concordanță cu preocupările academice și ale mediului de securitate internațional, precum și din perspectiva practicianului de intelligence.Unele teme au fost aprofundate în cadrul lucrărilor prezentate la conferințe de specialitate.
	Domeniul de studiu:  Științe Politice
	21 Denumirea disciplinei: Intelligence și decizie politică
	8: Prelegere, explicare
	6: Prelegere, explicare
	7: Prelegere, explicare
	9: Prelegere, explicare
	11: Prelegere, explicare
	12: Prelegere, explicare
	13: Prelegere, explicare
	14: Prelegere, explicare
	10: Prelegere, explicare
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Relația intelligence-oversight I
	bce: Relația intelligence-oversight II
	cde: Riscurile și amenințările actuale și de perspectivă I
	def: Riscurile și amenințările actuale și de perspectivă II
	efg: Raportarea intelligence-ului la lege
	fgh: Parlamentarism și legiferare în domeniul securității
	ghi: Comunicarea serviciilor de informații: sfârșitul tăcerii I
	hij: Comunicarea serviciilor de informații: sfârșitul tăcerii II
	ijk: Responsabilitatea etică, oversight în forma cea mai rafinată
	Bibliografie_212: Selectiv, conform bibliografiei de curs
	data completarii: 30.04.2020
	data avizarii: 


