
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 Istorie in Limba Maghiara 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licență  
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie – linia maghiara 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Războiul rece. Cultură și politici strategice. HLM4501 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Toth Szilárd 
2.3 Titularul activităţilor de seminar - 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 4 3.3 seminar/laborator - 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 182 Din care: 3.5 curs 42 3.6 seminar/laborator 42 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 
Tutoriat 12 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 56 conv. 
3.8 Total ore pe semestru 84 fiz./182 conv. 
3.9 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

n
al

e 

 Utilizarea instrumentelor de cercetare socială 

  Capacitatea de a proiecta și implementa un proiect de cercetare 

  Capacitatea de a colecta date 

  Capacitatea de a analiza și interpreta datele 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Munca în echipă 

 Dezvoltarea gândirii critice 

 Vorbitul in public si abilitați de prezentare 

 Analiza și sinteza 

 Competente digitale 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Curs introductiv: Definirea noțiunii de război 
rece. Repere bibliografice. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

2. Începutul războiului rece. Doctrina Truman și 
nașterea lumii bipolare. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

3. Jdanovismul – o nouă epocă culturală a URSS. Expunere, analiză, 
problematizare 

 

4. Crizele Berlinului Expunere, analiză, 
problematizare 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Obiectivul acestui curs este de a analiza războiul rece şi consecinţele ei 
în domeniul culturii şi strategiilor de securitate. Războiul rece, o 
perioadă cu reale repercusiuni asupra evoluţiei relaţiilor internaţionale 
în primul rând, dar şi asupra evoluţiei strategiilor de securitate a celor 
două superputeri (şi alianţe politico-militare), a evoluţiei strategiilor de 
militarizare şi demilitarizare, a avut o repercusiune serioasă şi asupra 
evoluţiei culturale atât în statele democratice, cât mai ales în blocul 
comunist (jdanovism, revoluţie culturală). O analiză amănunţită a 
acestor evenimente este indispensabilă unor studenţi de la relaţii 
internaţionale, deoarece acest război rece se extinde pe mai bine de 
jumătate din istoria relaţiilor internaţionale din secolul XX şi are 
repercusiuni remarcabile asupra relaţiilor internaţionale post-război 
rece. Totodată analiza unor fenomene, ca jdanovismul, revoluţia 
culturală, McCarthysm-ul sunt indispensabile pentru înţelegerea 
conflictului ideologic dintre cele două părţi. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Cursul prezintă istoria relaţiilor războiului rece de la începuturile 
acestuia pana la desființarea Uniunii Sovietice, analizând diferitele 
conflicte, dar si cauzele si consecințele acestora. Totodată analiza unor 
fenomene, ca jdanovismul, revoluţia culturală, McCarthysm-ul sunt 
indispensabile pentru înţelegerea conflictului ideologic dintre cele 
două părţi. Obiectivele specifice ale disciplinei sunt: studenții să 
cunoască și să fie capabili a analiza principalele evenimente din istoria 
războiului rece și să cunoască principalele noțiuni și concepte 
indispensabile acestor analize. 



5. Războiul coreean Expunere, analiză, 
problematizare 

 

6. Paranoia în SUA: mccarthysmul. Expunere, analiză, 
problematizare 

 

7. Schimbare în fruntea URSS: Nikita Hrusciov. Expunere, analiză, 
problematizare 

 

8. Criza cubaneză și consecințele ei. Expunere, analiză, 
problematizare 

 

9. Revoluția culturală din China. Expunere, analiză, 
problematizare 

 

10. Primăvara de la Praga și consecințele ei. Expunere, analiză, 
problematizare 

 

11. Acordul de la Helsinki și consecințele ei. Expunere, analiză, 
problematizare 

 

12. Schimbări radicale în fruntea URSS: ajungerea 
la putere a lui Mihail Gorbaciov. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

13. Căderea regimurilor comuniste din Europa. 
Redefinirea strategiilor de securitate ale SUA 
și NATO. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

14. Relațiile internaționale post război rece și 
securitatea colectivă. 

Expunere, analiză, 
problematizare 

 

Bibliografie: 
1. Toth Szilárd,A koreai háború a romániai magyar kommunista sajtópropaganda tükrében, Cluj-

Napoca, 2005. 
2. Toth Szilárd, Nemzetközi intézmények és szervezetek, Cluj-Napoca, 2012. 
3. Toth Szilárd, Karikatúrák és sajtópropaganda a hidegháború alatt. A koreai háború megjelenítése a 

korabeli romániai magyar nyelvű kommunista sajtóban, In: Ablakok a múltra, 2012, p. 306-326. 
4. Buzan, Barry, Regions and powers, Cambridge, 2003.  
5. Chomsky, Noam, Hegemonie sau supravieţuire: America în căutarea dominaţiei globale, Buc., 2003.   
6. Fontaine, André, Istoria războiului rece de la Revoluţia din Octombrie la războiul din Coreea: 1917-

1950, Bucureşti, 1991.  
7. Duroselle, Jean-Baptiste, Istoria relaţiilor internaţionale, vol. II., Bucuresti, 2006. 
8. Gaddis, John Lewis, The long peace : inquiries into the history of the Cold War, New York-Oxford, 

1989. 
9. Gaddis, John Lewis, The United States and the end of the Cold War : implications, reconsiderations, 

provocations, New York, 1992. 
10. Gârz, Florian, NATO: globalizare sau dispariţie: de la războiul rece la pacea pierdută, Buc., 1995. 
11. LaFeber, Walter, America, Russia and the Cold War, 1945-1992, New York, 1993.  
12. McCauley, Martin, Rusia, America şi războiul rece, 1949-1991, Iaşi, 1999.    
13. Târău, Liviu, Între Washington şi Moscova: politicile de securitate naţională ale SUA şi URSS şi 

impactul lor asupra României: 1945-1965, Cluj-Napoca, 2005.   
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina îndeplinește criteriile și cerințele stabilite prin: 
 Registrului Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior (http://www.rncis.ro)  
 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/) 

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

din nota finală 
10.4 Curs Cunoașterea materiei, a 

bibliografiei și a noțiunilor 
de bază 

Examen scris. 50 % 

10.5 Seminar/laborator Prezentarea unei lucrări de 
seminar de 10-15 pagini 
pe tematica stabilită de 

Cunoașterea noțiunilor de bază, 
prezentarea Power-Point și 
disponibilitate la dezbatere 

25 % 



profesor. asupra problemei discutate. 
Activitate de seminar Cunoașterea noțiunilor de bază 

și disponibilitate la dezbatere 
asupra problemei discutate. 

25 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
  Prezență la seminar minimum 75 % 
 Nota minimă de promovare (5-cinci) la toate subiectele examenului și la probele de seminar 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

27. 03. 2020.   Dr. Toth Szilard   Dr. Fodor Janos 

         

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

31. 03. 2020.      Dr. Nagy Robert-Miklos 

        


