
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 Internationale şi Istorie Contemporană 
1.4 Domeniul de studii Istorie, Relaţii Internaţionale 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Licenţă 
 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Regimuri politice comparate în perioada postbelică 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Virgiliu Leon Ţârău 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de 
studiu 

2012-
2013 

2.5 Semestrul 
 

2 2.6. Tipul de 
evaluare 

examen 2.7 Regimul 
disciplinei 

Curs 
special 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 3 3.3 seminar/laborator  
3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 36 3.6 seminar/laborator  
Distribuţia fondului de timp:  36 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 
Tutoriat 10 
Examinări  3 
Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 144 
3.9 Numărul de credite 4 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

  
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
Co

mp
ete

nţe
 pr

ofe
sio

nal
e 

 -Adaptarea prezentărilor la solicitări cu grad redus de complexitate ale receptorilor sau la 
modificări ale contextului comunicării. 
-Evaluarea eficacităţii actului de comunicare a cunoştinţelor de specialitate în raport cu stadiul 
cunoaşterii ştiinţifice şi în raport cu capacitatea de asimilare a receptorilor. 
-Identificarea şi utilizarea principalelor modalităţi de comunicare orală, precum şi cu privire la 
particularităţile prezentării ştiinţifice a cunoştinţelor de specialitate. 
-Interpretarea particularităţilor diverselor contexte în care trebuie să prezinte informaţiile istorice 
cu ajutorul conceptelor de bază ale domeniului. 
-Prezentarea orală şi scrisă, cu un grad ridicat de claritate, în conformitate cu standardele 
academice, a unor probleme şi contexte de specialitate cu un nivel redus şi mediu de 
complexitate. 

Co
mp

ete
nţe

 
tra

nsv
ers

ale
  Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a 

sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea 
riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  Dobândirea competenţelor necesare pentru analizarea evoluţiei 

regimurilor politice în perioada contemporană. Înţelegerea 
perspectivelor epistemice, a noilor metodologii şi a conceptelor 
utilizate în studiul comparativ a politicii statelor în perioada 
postbelică.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Disciplina specială îşi propune să aprofundeze într-o manieră comparativă şi interdisciplinară, evoluţia regimurilor politice din lume după cel de-al Doilea Război Mondial. Într-un atare context, fiind păstrată la nivel analitic dimensiunea istorică, diacronică şi tematică, respectiv focalizarea geografică, cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu maniera comparativă de a studia regimurile politice. Construcţia cursului are în vedere inovaţiile metodologice dezvoltate în câmpul ştiinţelor sociale în legătură cu studierea politicii, variabilele consacrate cu precădere în ştiinţele politice şi în sociologie, asumând metodologic o consistentă perspectivă comparatistă. Astfel studenţii îşi vor putea însuşi cunoştinţele fundamentale referitoare la principalele instituţii politice contemporane; evoluţia şi diversificarea regimurilor politice în perioada postbelică; tipuri şi variante de sisteme politice contemporane. Operaţionalizarea în analiza regimurilor politice a variabilelor sistemice şi calitative, în forma unor concepte precum: cultură civică, cultura organizaţională, sisteme electorale, constituţionalism, partide politice, ideologie, pretorianism, sultanism, dictatură, autoritarism, democraţie şi autocraţie. Toate acestea vor fi realizate prin prezentarea unor teme teoretice, respectiv a unor studii de caz dimensionate regional şi diacronic (Europa occidentală şi estică, America Latină, Asia, Africa şi Orientul Apropiat). 



Introducere în studiul regimurilor politice contemporane Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Metoda comparativă a studierii tipurilor de regimuri politice Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Schimbare, stabilitate şi tranziţie în regimurile politice postbelice. Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Fundamentele teoretice ale democraţiei. De la tradiţia clasică la abordările moderne. Constituţionalism, liberalism şi sistem politic pluralist în Europa occidentală după cel de al Doilea Război Mondial. 

Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Originile şi evoluţia regimurilor autocratice. Principalele tipuri şi caracteristicile acestora. 
 

Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Regimurile politice din Estul Europei în perioada postbelică Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Democraţia vest europeană contemporană: studiu de caz : Franţa şi Marea Britanie în perioada postbelică. Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Regimuri politice în America Latină. Tipuri şi trăsături generale Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Studiu de caz : Chile şi Cuba în perioada postbelică Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Orientul Apropiat şi regimurile politice din statele musulmane. 
 

Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Trăsături generale ale regimurilor politice din Asia  
 

Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Decolonizarea şi construcţia regimurilor politice contemporane în Africa Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Studiu de caz: Egipt şi Africa de Sud Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Critica sistemelor democratice contemporane. Recrudescenţa naţionalismului şi limitele democraţiei Prelegerea, expunerea, dialogul şi argumentarea  
 

Bibliografie 1. Peter Calvocoressi, Politica mondială după 1945, Alffa, Bucureşti, 2001. 2. Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945, The Penguin Press, New York, 2005. 3. Daniel Chirot, Modern Tyrants. The Power and Prevalence of Evil in Our Age, Washington, 1990.  4. J. Duignann, G. Dorffman, Politics in Western Europe, London, 1990. 5. Samuel P. Huntington, Ordinea Politică a societăţilor în schimbare, Polirom, Iaşi, 1999. 6. Robert A. Dahl, Poliarhiile. Participare şi opoziţie, Iaşi, 2000. 
7. Arendt Lijphart, Modele ale Democraţiei…, Iaşi, 2000 8. Robert E. Goodin, Hans-Dieter Klingemann, coordonatori, Manual de Ştiinţă Politică, Polirom, 2005 9. Norberto Bobbio, Democracy and Dictatorship. The Nature and Limits of State Power, Univ. of Minnesota Press, Minneapolis, 1989.  

 
 



 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
   
   
   
   
   
   
   
   
Bibliografie  
 
 
 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  Conţinurile predate şi discutate vizeză subiecte aflate pe agenda academică şi de expertiză din 

domeniul politic şi economic internaţional. Literatura utilizată reflectă cele mai noi şi consistente 
perspective în studiul comparativ al regimurilor politice, al stabilităţii, durabilităţii şi schimbării 
acestora.  Pe lângă deprinderea de către studenţi a celor mai noi modele de analiză comparativă (inclusiv cele 
legate de teoria contaminării regionale, a schimburilor şi importurilor de sistem) conţinuturile predate 
sunt coroborate cu mutaţiile petrecute la nivel mondial în perioada recentă, făcând posibilă 
cunoaşterea de către studenţi a specificităţilor regionale sau continentale, dar şi a culturilor politice 
naţionale. 

 
 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluarea continuă pe 
parcursul semestrului 

Examen scris 
Referat de specialitate 

70% 
30% 

   
10.5 Seminar/laborator    

   
10.6 Standard minim de performanţă 

 Nota 5  
 
 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
.....3.12.2012.....................  ...............................   ................................... 
Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  
...........................................      …............................  


