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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 

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


	24 Anul de studiu: II
	25 Semestrul: 4
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 6
	41 de curriculum: 
	71 Obiectivul general al disciplinei: • • Înțelegerea și asimilarea principalelor aspecte istorice și geopolitice din Orientul Mijlociu și Africa de Nord în perioada modernă și contemporană
	72 Obiectivele specifice: • Analiza geopolitică a Orientului Mijlociu și a Africii de Nord• Cunoașterea caracteristicilor culturale, sociopolitice, strategice și securitare din aceste zone• Analiza principalelor conflicte și surse de instabilitate regională și internațională   
	81 CursRow1: 1. Orientul Mijlociu și Africa de Nord în epoca modernă         
	81 CursRow2: 2. Istoria și geopolitica Maghrebului                                  
	81 CursRow3: 3. Egipt: ambițiile și limitele unui stat-pivot                      
	81 CursRow4: 4. Turcia: de la Atatürk la Erdoğan                                 
	Bibliografie:  Bibliografie obligatorie• Benny Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001, Vintage, 2001• Carl L. Brown, Diplomacy in the Middle East: The International Relations of Regional and Outside Powers, I. B. Tauris, 2004• Kostiner Joseph, Conflict and Cooperation in the Gulf Region, VS Verlag, 2009• Rubin Barry (ed.), Guide to Islamist movements, M. E. Sharpe, 2010• William Cleveland, Martin Bunton, A History of the Modern Middle East, Westview Press, 2012Lucrări generale• Bahgat Korany (ed.), The Changing Middle East: A New Look at Regional Dynamics, American University in Cairo Press, 2011• Bengio Ofra, Ben-Dor Gabriel (eds.), Minorities and the State in Arab World, Lynne Rienner Publishers, Boulder-Colorado, 1999.• Choueiri Youssef M.,  Arab Nationalism, a History, Blackwell Publishing, Hoboken - New Jersey,  2000• Fred H. Lawson, Constructing International Relations in the Arab World, Stanford University Press, 2006• Ilan Pappe, The Modern Middle East, Routledge, 2010• Khoury Philip S., Joseph Kostiner (eds.), Tribes and State Formation in the Middle East, University of California Press, Berkeley, 1990 • Philip Mattar (ed.), Encyclopedia of the Modern Middle East & North Africa, Thomson Gale, 2004• Pierre Bonte, Edouard Conte, Paul Dresch (dir.), Emirs et présidents. Figures de la parenté et du politique dans le monde arabe, CNRS Éditions, 2001, http://books.openedition.org/editionscnrs/4329 • Reinhard Schulze, A Modern History of the Islamic World, I.B.Tauris, 2002• Roger Owen, State Power & Politics in the Making of the Modern Middle East, Routledge, 2010
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. 1. Orientul Mijlociu și Africa de Nord în epoca modernă        
	Metode de predareRow1_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Istoria și geopolitica Maghrebului                               
	Metode de predareRow2_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. Egipt: ambițiile și limitele unui stat-pivot                    
	Metode de predareRow3_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Turcia: de la Atatürk la Erdoğan                                    
	Metode de predareRow4_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Geopolitica Siriei                                                          
	Metode de predareRow5_2: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. Liban: un stat al crizelor                                           
	Metode de predareRow6: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Geopolitica Irakului                                                 
	Metode de predareRow7: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Iran: între modernitate și Islam                                  
	Metode de predareRow8: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Arabia Saudită și Golful Persic                                
	Metode de predareRow9: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. Israel și Iordania                                                   
	Metode de predareRow10: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Problema palestiniană și conflictul arabo-israelian (I)
	Metode de predareRow11: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Problema palestiniană și conflictul arabo-israelian (II)
	Metode de predareRow12: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 13. Ascensiunea ideologiilor și a mișcărilor islamiste       
	Metode de predareRow13: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 14. Orientul Mijlociu după „Primăvara Arabă”           
	Metode de predareRow14: Analiza, argumentarea, expunerea
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: • Cunoașterea principalelor momente istorice, politice, sociale, militare, din Orientul Mijlociu contemporan
	102 Metode de evaluare: Realizarea unui referat și prezentarea acestuia
	fill_8: 6 puncte
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: • Parcurgerea bibliografiei indicate• Participarea la discuțiile și analizele de seminar
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Realizarea de fișe de lectură și lucrare de seminar
	fill_11: 3 puncte
	fill_13_2: 1 punct
	fill_14: Capacitatea de a cunoaște și de a expune, în manieră coerentă, principale repere ale istoriei și geopoliticii regiunii Orientului Mijlociu 
	undefined: 29.04.2020
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Master
	Programul de studii:  Managementul securității în societatea contemporană
	Titular curs:  Lect. dr. Marius Lazăr
	Titular seminar:  Lect. dr. Marius Lazăr
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 40
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 12
	studiu: 30
	documentare: 20
	pregatire: 20
	examinari: 9
	altele: 
	Total ore studiu individual: 85
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: 
	conditii curs: 
	conditii seminar: 
	competente profesionale: • Capacitatea de a aplica cunoștințele asimilate pentru analizarea proceselor geopolitice din regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord• Abilitatea de a valoriza competențele teoretice pentru situațiile de negociere, gestiune post-conflict, cercetare pe teren, diseminarea cunoștințelor în mediile științifice sau în spațiul public
	competente transversale: • Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromațiilor 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
	81 CursRow5: 5. Geopolitica Siriei                                                       
	Metode de predareRow1: Prelegerea, analiza, proiecții
	Metode de predareRow2: Prelegerea, analiza, proiecții
	Metode de predareRow3: Prelegerea, analiza, proiecții
	Metode de predareRow4: Prelegerea, analiza, proiecții
	Metode de predareRow5: Prelegerea, analiza, proiecții
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Conținuturile disciplinei au fost elaborate în deplină concordanță cu lucrările de specialitate și de referință, publicate în străinătate• Temele abordate în cadrul cursurilor și seminariilor formează obiectul dezbaterilor și analizelor academice în cadrul instituțiilor de profil, precum și în cadrul diverselor conferințe științifice de specialitate, la nivel internațional
	Domeniul de studiu:  Științe politice
	21 Denumirea disciplinei: Geopolitica și istoria Orientului Mijlociu contemporan
	8: Prelegerea, analiza, proiecții
	6: Prelegerea, analiza, proiecții
	7: Prelegerea, analiza, proiecții
	9: Prelegerea, analiza, proiecții
	11: Prelegerea, analiza, proiecții
	12: Prelegerea, analiza, proiecții
	13: Prelegerea, analiza, proiecții
	14: Prelegerea, analiza, proiecții
	10: Prelegerea, analiza, proiecții
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Liban: un stat al crizelor                                              
	bce: 7. Geopolitica Irakului                                                   
	cde: 8. Iran: între modernitate și Islam                                
	def: 9. Arabia Saudită și Golful Persic                                    
	efg: 10. Israel și Iordania                                                      
	fgh: 11. Problema palestiniană și conflictul arabo-israelian (I)
	ghi: 12. Problema palestiniană și conflictul arabo-israelian (II)
	hij: 13. Ascensiunea ideologiilor și a mișcărilor islamiste      
	ijk: 14. Orientul Mijlociu după „Primăvara Arabă”                 
	Bibliografie_212: Bibliografie identică cu cea de la curs


