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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: I
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: C
	27 Regimul disciplinei: DF
	oreTutoriat: 2
	41 de curriculum: Nu este cazul 
	71 Obiectivul general al disciplinei: - cunoaşterea principalelor abordări teoretice din domeniul studiilor de securitate şi strategice;- cunoaşterea rolului şi locului principalelor organizaţii de securitate la nivel regional şi global.
	72 Obiectivele specifice: - însuşirea şi aprofundarea  noţiunilor de bază privind securitatea şi conceptele strategice contemporane;- formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză critică a dimensiunilor securităţii; - dezvoltarea abilităţilor de analiză comparativă a politicilor şi strategiilor de securitate naţională;- înţelegerea şi interpretarea relaţiilor de interdependenţă între principalele organizaţii internaţionale de securitate şi fenomenul globalizării;- formarea şi dezvoltarea atitudinii pozitive, responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea şi identificarea tendinţelor actuale de evoluţie a mediului de securitate internaţional;- formarea priceperilor şi abilităţilor în identificarea, argumentarea şi proiectarea unor soluţii viabile în promovarea securităţii şi asigurării unui climat de stabilitate la nivel regional şi global;
	81 CursRow1: Analiza de securitate. Cadru conceptual.                                                           
	81 CursRow2: Strategia şi securitatea.                                                                                       
	81 CursRow3: Teorii cu privire la securitatea internaţională                                                       
	81 CursRow4: Securitate naţională şi interes naţional.                                                         
	Bibliografie:   Buzan, Barry; Wilde de Jaap; Waever Ole, Securitatea un nou cadru de analiză,Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2011;  Frunzeti,Teodor, Globalizarea securităţii‚Editura militară , Bucureşti, 2006;    Huntington,Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureşti, 1998;  Kaldor, Mary, Securitatea umană: reflexii asupra globalizării şi intervenţiei, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2010;  Manci,Ioan,Preja, Corneliu, Introducere in studii de securitate si strategice,Curs, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2015    Manci Ioan, Rusu Mihai Ionuţ, Securitatea cibernetică în infrastructurile critice-Provocări contemporane, Editua Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2016;   Manci Ioan, Tomoioagă Sergiu, Securitatea europeană şi transatlantică. De la CSCE la OSCE, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2017  Sava, Ionel, Nicu, Studii de securitate, Editura Centrul Român de Studii regionale, Bucureşti, 2005;   Strategia de securitate Naţională a României, aprilie 2007, http://www.presidency.ro/  Strategia de apărare naţională a României, 2010, http://www.presidency.ro   Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015‐ 2019 ‐ o Românie puternică în Europa şi în lume, Bucureşti, 2015, http://www.presidency.ro
	82 Seminar  laboratorRow1: Nivele de analiză. Metodologia studiilor de securitate                                                                         
	Metode de predareRow1_2: Problematizarea, dezbaterea
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Strategiile de securitate naţională ale Franţei, Spaniei. Analiză comparativă.                               
	Metode de predareRow2_2: studiul de caz                     
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Globalizarea demersurilor politice, economice, militare şi juridice în gestionarea securităţii internaţionale. 
	Metode de predareRow3_2: descoperirea inductivă, deductivă 
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Politicile de securitate naţională ale Chinei, Rusiei, SUA.                                                       
	Metode de predareRow4_2: studiul de caz                     
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Factori generatori de riscuri de natura terorista la adresa siguranţei naţionale a României.        
	Metode de predareRow5_2: descoperirea inductivă, deductivă 
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Strategia militară a României.                                                                                  
	Metode de predareRow6: studiul de caz                     
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Securitatea individuală şi identitatea naţională.                                                      
	Metode de predareRow7: Problematizarea, dezbaterea
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Ameninţări economice şi sociale, la adresa securităţii internaţionale.            
	Metode de predareRow8: Problematizarea, dezbaterea
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Operaţiile de pace ale ONU, trecut prezent şi viitor.                                         
	Metode de predareRow9: Problematizarea, dezbaterea
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Rolul Consiliului de Securitate al O.N.U.  în legitimarea intervenţiilor militare. 
	Metode de predareRow10: Problematizarea, dezbaterea
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Summit-urile O.S.C.E. post Război rece.                                                 
	Metode de predareRow11: Problematizarea, dezbaterea
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Concepte strategice în evoluţia NATO.                                                   
	Metode de predareRow12: Problematizarea, dezbaterea
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Tratatul UE de la Lisabona şi PSAC.                                                            
	Metode de predareRow13: Problematizarea, dezbaterea
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Armata română-expertiză, credibilitate şi responsabilitate în teatrele de operaţii.
	Metode de predareRow14: studiul de caz                     
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: 
	102 Metode de evaluare: Colocviu
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: redactarea unui referat/eseu/proiect implicarea în discuții
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezentarea unor analize, lucrări de sinteză
	fill_11: 40%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: - răspunsurile să nu cuprindă erori grave;- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminariilor, prezenţă 70 % la seminarii);  - descrierea problematicii, fără surprinderea semnificației acesteia;
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licenţă 
	Programul de studii:  Studii de securitate
	Titular curs: Lect. univ. dr. Ioan Manci
	Titular seminar: drd. Marius Grad, Raluca Luțai, Livia Todirică, dr. Raul Dăncuță 
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 25
	documentare: 10
	pregatire: 13
	examinari: 8
	altele: 
	Total ore studiu individual: 58
	Total ore pe semestru: 100
	numar credite: 4
	de competente: Nu este cazul 
	conditii curs: Nu este cazul 
	conditii seminar: Nu este cazul 
	competente profesionale: • Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înţelegerea, analizarea si evaluarea organizării socio-politice.• Elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii.• Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţii.
	competente transversale: • Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe.• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională.
	81 CursRow5: Agenda securităţii internaţionale: riscuri, ameninţări, vulnerabilităţi.        
	Metode de predareRow1: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	Metode de predareRow2: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	Metode de predareRow3: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	Metode de predareRow4: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	Metode de predareRow5: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaborata în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituţiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice naţionale şi internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel naţional şi internaţional.
	Domeniul de studiu:  Ştiinţe politice
	21 Denumirea disciplinei: Introducere în studii de securitate şi strategice
	8: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	6: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	7: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	9: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	11: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	12: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	13: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	14: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	10: • Prelegerea, demonstrarea, explicarea
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Dimensiunea militară a securităţii. Concepte strategice şi operative de actualitate.
	bce: Securitatea umană şi societală.                                                                          
	cde: Securitatea economică şi socială.                                                                   
	def: Organizaţii internaţionale de securitate.                                                       
	efg: Consiliul de securitate al ONU.                                                                    
	fgh: De la C.S.C.E. la O.S.C.E.                                                                           
	ghi: Concepte strategice în evoluţia NATO.                                                         
	hij: U.E. şi Politica Externă şi de Securitate Comună.                                            
	ijk: România - furnizor de securitate prin participarea, la operaţii sub egida principalelor organisme de securitate
	Bibliografie_212: Apahideanu, Ionuţ, Globalizarea între concept şi realitatea desemnată, Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2006;Băhnăreanu,Cristian, Securitate energetică, Editura UNAp., Bucureşti, 2008;Băhnăreanu, Cristian, Influenţa factorului economic, în realizarea securităţii, Editura UNAp., Bucureşti, 2009;Buzan, Barry, People, States and Fear: An Agenda of International Security Studies in the past-Cold War Era”, Pearson Education, Harlow, 1991 sau varianta în limba română: Barry Buzan, ,,Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece”, Editura Cartier, Chişinău, 2000;Ciocea, Mălina, Securitatea culturală, dilema identităţii în lumea globală, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009; Dinu, Mihai, Ştefan, Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate, Editura UNAp., Bucureşti, 2008;Dinu, Mihai, Ştefan, Dimensiunea etnico-religioasă a securităţii, Editura UNAp. Bucureşti 2008;Dolghin, Nicolae, Studii de securitate şi apărare, vol.4, Spaţiul şi viitorul războiului, Editura UNAp., Bucureşti, 2007; ;  Duţu, Petre, Provocările actuale pentru securitatea europeană, Editura UNAp. Bucureşti, 2010;  Duţu,Petre, Societăţile militare private şi securitatea umană, Editura UNAp. Bucureşti, 2008; Duţu,Petre, Politica europeană de securitate şi apărare: cadrul  de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională, Editura UNAp. Bucureşti, 2007; Duna, Dacian; Ivan, Adrian, Liviu, Integrare contra fragmentare, studii de securitate europeană: 2005-2005, Editura Eikon , Cluj Napoca, 2006;Frunzeti,Teodor, Neag,Mihai,Marcel, Dezvoltarea durabilă şi perspectiva securizăţii umane, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2009;  Fukuyama, Francis, America la răscruce:democraţia, puterea şi moştenirea conservatoare, Editura Antet, 2006;Iftode,Florin, Studii de securitate, Galaţii, Editura Universităţii Danubius, Galaţi, 2009; Ghica, Luciana Alexandra; Zulean, Marian, Politica de securitate naţională, Editura Polirom, Iaşi, 2007;Griffiths, Martin, Relaţii internaţionale:şcoli, curente, gânditori, Editura Ziua, Bucureşti, 2003;Ivan, Adrian Liviu, Perspective teoretice ale construcţiei europene, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003;Keohane, Robert O;  Joseph, S. Nye, Putere şi interdependenţă, Editura Polirom, Iaşi, 2009;Kolodziej, Edward. A., Securitatea şi relaţiile internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2007;Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura Bic All, Bucureşti, 2003;Lawson, Stephanie, Jiglău, George Gherghina, Sergiu Relaţii internaţionale o scurtă introducere, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2010; Manci, Ioan, Aspecte europene şi nord-atlantice în managementul resurselor umane ale apărării, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2011;Manci,Ioan,Rezerva voluntara a Armatei Romaniei in context euroatlantic,Editura Academiei Fortelor Terestre,,Nicolae Balcescu” Sibiu, 2014; Manci,Ioan,Preja,Corneliu, Magaliuc,Dan, Managementul informatiilor militare in actul decizional, Editura Academiei Fortelor Terestre,,Nicolae Balcescu” Sibiu, 2014;Maliţa, Mircea, Între război şi pace, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007;Maior, Gheorghe, Cristian, Noul Aliat, Regândirea politicii de apărare a României la începutul secolului XXI, RAO Internaţional Publishing Company, Bucureşti, 2009;Moştoflei, Constantin; Popa,Vasile, Rolul UE în asigurarea securităţii globale, Editura UNAp. Bucureşti, 2008;Nevil, David,Wright, Dicţionar de terorism, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2011;Neag, Mihai Marcel, Dimensiunea militară a securităţii- curs, (vol.1), Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2008;Neag, Mihai; Marcel, Raţiu; Aurelian, Stoica; Neculai, Mihai Sorin, Studii de securitate şi apărare naţională, vol.1 Concepte şi teorii, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2008;Păun, Vasile, Puterea informaţională, transformarea sistemului securităţii naţionale, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005;


