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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: 2
	25 Semestrul: 4
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 
	41 de curriculum: -
	71 Obiectivul general al disciplinei: Cursul își propune să familiarizeze studenții cu cele mai relevante concepte și teorii legate de impactul religiei asupra sistemului internațional. 
	72 Obiectivele specifice: La finalul cursului, studenții vor:- cunoaște rolul pe care religia îl are în relațiile internaționale - ști să utilizeze teorii și concepte pentru analiza sistemului internațional din perspectiva religiei;- abilitățile necesare realizării și susținerii unei lucrări de cercetare;- avea noi instrumente necesare comunicării inter-culturale.                                                                                                                                                                              
	81 CursRow1: 1. Religia în relațiile internaționale - evaluări şi teorii (I)                                         
	81 CursRow2: 2. Religia în relațiile internaționale - evaluări şi teorii (II)                                          
	81 CursRow3: 3. Impactul globalizării asupra religiei                                                                   
	81 CursRow4: 4. Fenomene religioase transnaționale                                                                  
	Bibliografie: • Fabio Petito, Pavlos Hatzopoulos, (eds.), Religion in International Relations. The Return from Exile, Palgrave Macmillan, 2003.• Jonathan Fox, Shmuel Sandler, Bringing Religion into International Relations, Palgrave Macmillan, 2004, (Biblioteca Facultatii de Istorie si Filosofie).• Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East, 2002, (Biblioteca Facultatii de Istorie si Filosofie).• Olivier Roy, Semiluna și haosul, Ed. Nemira, 2010.• Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, trad. de Radu Carp, prefaţă de I. Moţoc, Oradea, 1998, (BCU, Facultatea de Istorie si Istorie).• Gilles Kepel, Jihad. The Trail of Political Islam, 2004, (Biblioteca Facultatii d Istorie si Filosofie). Natalia Vlas, Globalizarea si religia la inceputul secolului XXI, Presa Universitara Clujeana, 2008.• Ioan-Marius Bucur, Religia și relații internaționale contemporane: O introducere, CA Publishing, Cluj-Napoca, 2015. Roger Scruton, Vestul şi Restul. Globalizarea şi ameninţarea teroristă, Bucureşti, 2004, (BCU).• Benjamin Barber, Jihad versus McWorld : modul în care globalizarea şi tribalismul remodelează lumea, 2002, (BCU).
	82 Seminar  laboratorRow1: Prezentarea tematicii şi a bibliografiei, a metodelor de lucru                             
	Metode de predareRow1_2: Analize, studii de caz  
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: ”Revenirea din exil”: religia în teorii ale RI                                                                  
	Metode de predareRow2_2: Analize, studii de caz 
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Globalizarea şi religia                                                                                        
	Metode de predareRow3_2: Analize, studii de caz 
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Fenomene religioase transnaționale – studii de caz.                                           
	Metode de predareRow4_2:  Analize, studii de caz 
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Analize de caz – actori religioși în RI                                                                    
	Metode de predareRow5_2: Analize, studii de caz 
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Conflictele din fosta Iugoslavie – o ilustrare a ”ciocnirii civilizațiilor” ?         
	Metode de predareRow6: Analize, studii de caz 
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Forme și modalități de interacțiune între actorii religioși și instituțiile europene 
	Metode de predareRow7: Analize, studii de caz 
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Studiu de caz: a doua Intifada                                                                             
	Metode de predareRow8: Analize, studii de caz 
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Un cor, mai multe voci – policentrismul lumii musulmane                                      
	Metode de predareRow9: Analize, studii de caz 
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Arabia Saudită vs. Iran: Un „război rece” în Orientul Mijlociu?                                 
	Metode de predareRow10: Analize, studii de caz 
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Diaspora musulmană contemporană din Europa                                               
	Metode de predareRow11: Analize, studii de caz 
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Integrare, asimilare, multiculturalism: strategii și dileme ale comunităților musulmane din Europa.
	Metode de predareRow12: Analize, studii de caz   
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Noi reflecții asupra războiului just                                                         
	Metode de predareRow13: Analize, studii de caz
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Noi reflecții asupra războiului just                                                        
	Metode de predareRow14: Analize, studii de caz 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: prezenta (60%) si participarea la discutii si dezbateri în cadrul cursului                                             
	102 Metode de evaluare: evaluare pe parcurs
	fill_8: 15%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: cunoașterea conceptelor și a termenilor de specialitate; capacitatea de a formula un argument, participarea activăLucrare de evaluare semestriala
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: evaluare pe parcurs,lucrare întocmita conform standardelor academice
	fill_11: 25% +50%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Pentru nota 5 studentul trebuie să demonstreze cunoștințe minime legate de modul în care religia influențează actori, comportamente și valori în relațiile internaționale. Plagiatul se sancționează conform reglementărilor în vigoare. Pentru evitarea situațiilor de acest tip, studenții vor consulta documentul aflat la următoarea adresă: http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/diverse/2022/Plagiat_DSIIC_ro.pdf
	undefined: 27.02.2023
	undefined_2: 
	undefined_3: Prof. dr. Ioan-Marius Bucur             
	undefined_4: Lect.dr. Claudiu Marian                     
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Master 
	Programul de studii: Leadership și comunicare în organizații internaționale/Managementul securității în societatea contemporană
	Titular curs: Prof.univ.dr. Ioan Marius Bucur 
	Titular seminar: Prof.univ.dr. Ioan Marius Bucur 
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 36
	total ore curs: 24
	total ore seminar: 12
	studiu: 48
	documentare: 15
	pregatire: 18
	examinari: 8
	altele: 
	Total ore studiu individual: 89
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: -
	conditii curs: -
	conditii seminar: -
	competente profesionale: 
	competente transversale: 
	81 CursRow5: 5. Actori religioși în relațiile internaționale                                                      
	Metode de predareRow1:    Prelegere interactivă 
	Metode de predareRow2:    Prelegere interactivă 
	Metode de predareRow3:    Prelegere interactivă 
	Metode de predareRow4:   Prelegere interactivă 
	Metode de predareRow5:    Prelegere interactivă 
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaborată în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în țară și străinătate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituțiilor de profil sau al unor conferinșe științifice internaționale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulație internațională
	Domeniul de studiu: Relații internaționale și studii europene, Științe politice
	21 Denumirea disciplinei: RELIGIA ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 
	8:   Prelegere interactivă 
	6:   Prelegere interactivă 
	7:     Prelegere interactivă 
	9:    Prelegere interactivă 
	11:    Prelegere interactivă 
	12:    Prelegere interactivă 
	13:   Prelegere interactivă  
	14:   Prelegere interactivă 
	10:   Prelegere interactivă 
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Frontiere culturale europene? Războaiele din fosta Iugoslavie                       
	bce: 7. Factorul religios în construcția europeană                                                     
	cde: 8. Religie și conflict (inter)național. Studiu de caz: conflictul palestiniano-israelian
	def: 9. Radicalismul islamic: origini, evoluție, metamorofoze (I).                               
	efg: 10. Radicalismul islamic: origini, evoluție, metamorfoze (II)                               
	fgh: 11. Islamul în Europa (I)                                                                                        
	ghi: 12. Islamul în Europa (II)                                                                                
	hij: 13. Noi reflecții privind teoria ”războiului just”   (I)                                                
	ijk: 14. Noi reflecţii privind teoria războiului just (II)                                            
	Bibliografie_212: • P. Beyer, „Globalizing Systems, Global Cultural Models, and Religion(s)”, International Sociology, 1998, vol. 13 (1), p.79-94; G. Filoramo, „Religious Pluralism and Crises of Identity”, Diogenes, 2003, vol. 50 (3), p. 31-44; • P. Beger,„Religion and Globalisation”, European Judaism, 2003, vol. 36, no. 1, (caiet de seminar); Religion in a Globalizing world, disponibil la http://pewforum.org/events• Ivekovic, „Nationalism and the Political Use and Abuse of Religion: The Politicization of Orthodoxy, Catholicism and Islam in Yugoslav Successor States, Social Compass, 2002, vol. 49 (4), p. 523-536.• R. Carp, „Controverse teologico-politice în cadrul Uniunii Europene”, p. 283-308, R. Preda, „”Amnezia unui continent. Raportul Biserică-stat între laicism şi relativism”, p. 309-354, în Miruna Tătaru-Cazaban, (coord.), Teologie şi politică. De la Sfinţii Părinţi la Europa unită, 2004.• O. Fumagalli Carulli, „Costituzione europeea, radici cristiane e Chiese”, S. Ferrari, „Dalla toleranza ai diritti: le religioni nell processo di unificazione”, G. Macri, „La rappresentanza degli interessi religiosi nel processo costituente europeo”, ultimele trei articole sunt disponibile la http://www.olir.it• T. Jansen, „Europe and Religious: the Dialogue between the European Commission and Churches or Religious Communities”, Social Compass, 2000, vol. 47, no. 1, p. 103-112; S. Dijkstra, K. Genijen, A. De Ruijter, „Multiculturalism and Social Integration in Europe”, International Political Science Review, 2001, vol. 22, no.1, p. 55- 84; Chantal, Saint-Blancat, “La transmission de l’islam auprès des nouvelles générations de la diaspora”, Social Compass, 2004, vol. 51, no. 2, p. 239-247.• Fares al-Braizat, „Muslims and Democracy an Empirical Critique of Fukuyama’s Cultural Approach”, International Journal of Comparative Sociology, 2002, vol. 43, nos. 3/5, p. 269-299; Mahmood Mamdani, Good Muslim, Bad Muslim, cap. “Culture Talk; or, How Not to Talk About Islam and Politics”, pp. 17-62, 2003.• J. Fox, S. Sandler, Bringing religion..., cap. 7 „The Palestinian-Israeli Conflict: A Case Study of Religion and International Politics”, pp. 137-162; H. Frisch, S. Sandler, „Religion, State, and the International System in the Israeli- Palestinian Conflict”, International Political Science Review, 2004, vol. 25, no. 1, p. 77-96.• D. Philpott, „The Challenge of September 11 to Secularism in International Relations”, World Politics, 2002, vol. 55, p.66-95; P. Antes, „The New Politics, History and History of Religions: The World After 11 September 2001”, Diogenes, 2003, vol. 50, no. 3, p. 23-29; D. Kellner, „September 11, Social Theory and Democratic Politics”, Theory, Culture&Society, 2002, vol. 19, no. 4, p. 147-159; C. Hill, „ 11 September 2001: Perspectives from International Relations”, International Relations, 16 (2), p. 257-317.• J. Brunnée, S. T. Toope, „Slouching Towards New „Just” Wars: The Hegemon after September 11th”, International Relations, 2004, vol. 18, no. 4, p. 405-423; Ian Holliday, „Ethics of Intervention: Just War Theory and the Challenge of the 21st Century”, International Relations, 2003, vol. 17, no. 2, p. 115-133; Just War Tradition and the New War on Terrorism, disponibil la http://www.pewforum.org/events; A. Tusicisny, „Civilizational Conflicts: More Frequent, Longer, and Bloodier?”, Journal of Peace Research, 2004, vol. 41, no. 4, p. 485-498.


