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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Politice 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Managementul securității în societatea contemporană 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Securitate societală: managementul securității minorităților naționale 

2.2 Titularul activităţilor de curs      Prof.Univ.Dr. Adrian Ivan  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Claudia Anamaria Iov   

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DA 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 10 

Examinări  8 

Alte activitati - 
3.7 Total ore studiu individual 76 
3.8 Total ore pe semestru 118 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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-  stăpânirea  cunoştinţelor  ştiinţifice  fundamentale  din  domeniul  securității,  și  utilizarea 

transdisciplinară a cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte, 

procese,  situaţii  şi  proiecte  asociate  securității,  și  managementului  securității  minorităților 

naționale;   

- utilizarea transdisciplinară a unor principii şi metode pentru rezolvarea de probleme tipice 

securității;   

-  rezolvarea în mod realist – practic și teoretic - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea 

soluţionării eficiente şi deontologice a acestora; 
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CT1 –  Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipa transdisciplinară   

CT2 - utilizarea performantă a gândirii critice, reflexive şi aplicative; 

CT3 – Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele 
pieţei muncii   

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinut 
8.1 Curs şi seminar Metode de predare Observaţii 
1. Securitate societală. Definiţii. Concepte. Teorii   Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

2. Ameninţări şi riscuri la adresa securităţii societale. Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

3. Securitatea societală şi procesul de creare a identităţii  Prelegere- 

dezbatere, 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Nu este cazul 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cunoaşterea, înţelegerea şi analiza problemelor legate de minorităţile 

naţionale şi etnice, relatia acestora cu populatia majoritara. 
7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

- atitudine deschisă,evaluativă,  inventivă, constructivă faţă  de  
situaţii- problemă;  

- aplicarea tehnicilor explicativ-argumentative şi interpretativ 

comprehensive; 

- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu 

îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice; 

- înţelegerea conceptului de securitate societală; 
- elaborarea, evaluarea și stabilirea modalităţilor de utilizare produsului 

analitic;  



conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

4.Securitatea societală şi globalizarea 

  

Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

5.Minoritate. Definiţie. Clasificări Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

6. Minoritate etnică. Minoritate religioasă Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

7.Minoritate naţională. Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

8.Riscuri şi ameninţări ce rezulta din 

confruntările/diferendele etnice.  

Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

9. Managementul confruntărilor interetnice. Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

10. Fenomenul migraţionist în contextul globalizării.  Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

11.Securitatea societală şi migraţia.  Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

12. Legislaţie internaţională cu privire la minorităţi.  Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

13. Organizaţiile internaţionale şi minorităţile.  Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

14. Securitate si insecuritate in UE  Prelegere- 

dezbatere, 

conversatia, 

explicatia, 

problematizarea 

 

Bibliografie 



- Buzan, Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War 

Era,3rd edition, Carter, 1993. 

- Andreescu Gabriel, Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iasi, 2004;       

- Şerban, Adela, Securitatea societală: fundamente teoretice, Editura Valahia, Bucureşti, 2008. 

- Laegreid,Per, Rykkja Lise H.,(Eds.), Societal Security and Crisis Management, Governance Capacity and 

Legitimacy, Palgrave, England, 2018 

- Weaver, Ole, Buzan, Nerry, Kelstrup Morten, Lemaitre, Pierre, Identity, Migration and the New Security 

Agenda in Europe, Centre for Peace and Conflict Research Copenhagen, 1993; 

- Petraru, Roxana Alina, Minorităţile în context legislativ internaţional, Iaşi: Adenium, 2015; 
8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 
Identitatea naţională în era globalizării Exerciţii pe grupuri, 

discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Depopularea. Migraţia. Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Crearea de identitate europeană în contextul securităţii 
societale      

Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Dilema securităţii şi securitatea societală Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Rolul culturii în construirea identităţii. Multiculturalismul în 

epoca contemporană.  

Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Rolul religiei în construirea identităţii de grup   Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Minorităţile naţionale în cadrul statele europene Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 



Ameninţările şi riscurile politice ale conflictelor interetnice Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Conflictele interetnice în mass-media  

  

Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Efectele globalizării asupra migraţiei legale şi ilegale Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Păstrarea identităţii naţionale în cazul migraţiei masive Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

 

Legislaţia internaţională şi europeană cu privire la 

minorităţi 

Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

 

ONU, OSCE, Consiliul Europei, U.E. şi drepturile 

minorităţilor 

Exerciţii pe grupuri, 
discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

Managementul diversităţii în România Discuţii în plen, 
analiză de 

documentar, joc de 

roluri, chestionar de 

autoevaluare  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținuturile disciplinei au fost elaborate în deplină conformitate cu lucrările de specialitate, 
publicate în țară sau în străinătate. 

 Temele abordate pe parcursul cursurilor și seminarilor formează obiectul dezbaterilor academice în 
cadrul instituțiilor de profil, precum și în cadrul diverselor conferințe naționale sau internaționale. 

 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 



10.4 Curs Examen final Examen 40% 

Parcurgerea bibliografiei 

recomandate. 

 10% 

10.5 Seminar/laborator Participarea la dezbateri şi 
realizarea temelor 

individuale. 

Activitate de seminar 50% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

1. Prezenţa minimă de 50% la activităţile de seminar;  
2. Elaborarea a minim 5 materiale pentru seminar; 

3. Susţinerea examenului şi rezolvarea a cel puţin un subiect aferent acestei probe;  

4. Parcurgerea a cel puţin 1 lucrare din bibliografia recomandată. 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


