
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 
1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 
1.5 Ciclul de studii Masterat (MA) 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Istorie contemporană şi Relații Internaționale 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Regimuri politice în secolul XX               HMM4133 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. Dr. LÖNHÁRT Tamás  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. Dr. LÖNHÁRT Tamás  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 196 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat 14 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 84 
3.8 Total ore pe semestru 56 fiz./196 conv. 
3.9 Numărul de credite 7 
 

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 

 Realizarea cursului - vizualizarea unor documente, statistici, modele, 

fotografii și filme documentare digitalizate - necesită folosirea unui 
calculator şi videoproiector. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Realizarea semnarelor necesită pentru prezentarea rezultatelor aportului 

individual al studenților (prezentarea referatelor) și vizualizarea unor 

documente, statistici, modele, fotografii și filme documentare digitalizate 

folosirea calculatorului și al unui videoproiector. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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e  Asimilarea și utilizarea conceptelor specifice domeniului 

 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 
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 Munca în echipă 

 Dezvoltarea gândirii critice 

 Vorbitul in public si abilitați de prezentare 

 Analiza și sinteza 

 Competențe digitale 

  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Pornind de la modelele clasice europene, acest curs focalizează asupra 
cadrului istoric, instituţional şi legislativ, evoluţiilor specifice a dezvoltării 
regimurilor politice din secolul XX.  

 Analizarea modelelor diferite de evoluţie porneşte de la investigarea clivajelor 
sociale, economice, etnice, care defineau temele majore ale dezbaterii de la 
nivelul politic şi care au jalonat modul în care regimurile politice din secolul XX 
au evoluat. 

  Cursul şi seminarele cuprind analiza unor studii de caz privind democraţiile 
perioadei interbelice, trecând prin experienţa autoritarismului, dictaturilor, 
cunoscând şi modelul totalitar. 

 Evoluţiile post-1945 sunt valorificate prin analiza emergenţei şi modelelor 
diferite ale regimurilor democratice, autoritare, dictatoriale, totalitare. Cursul 
relevă şi modelele majore de tranziţie de la regim autoritar, dictatorial sau 
totalitar spre democraţiile europene – atât cele din Spania, Portugalia, Grecia, 
cât şi cele din Europa Est-Centrală de după 1989.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Tematica cursului şi a seminariilor adiacente acoperă, avansând diacronic:  

= analiza regimurilor politice din perioada interbelică: democraţiile Europei de 
Vest şi Statele Unite ale Americii; 

= evoluţia regimului politic din Uniunea Sovietică în perioada 1917-1953: 
naşterea regimului totalitar comunist; 

= regimurile autoritare, dictatoriale şi a modelului totalitar din Europa 
Occidentală interbelică. Studii de caz: Portugalia, Polonia, Spania; regimul 
politic fascist italian; regimul politic naţional-socialist din Germania; 



 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de 

predare 
Observaţii 

I. Introducere: Identităţi naţionale, 
entităţi statale, realităţi sociale – 
sisteme şi regimuri politice: clivaje 
sociale, economice, diversitate etnică, 
pluralism politic.  

(concepte, modele, metodologii)  

 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: sistem politic, regim politic, stat naţional, 
stat federal, confederaţie, guvernare, administraţie; monarhie, 
monarhie constituţională, republică, pluralism, democraţie, 
separarea puterilor, autoritarism, dictatură, totalitarism; liberalism, 
socialism, social-democraţie, societăţi şi partide agrare, 
corporativism, mişcări şi partide extremiste, fascism, naţional-
socialism, comunism, Comintern, republica sfaturilor, ilegalitate, 
acţiuni subversive; front popular, coaliţie, antifascism, rezistenţă, 
guvern în exil, ocupaţie, colaboraţionism; „Ersatzklasse”, clasă de 
mijloc, „numerus clausus“, Holocaust; eliberare, ocupaţie militară, 
Comisia Aliată de Control, coaliţie, „tovarăşi de drum“, organizaţii 
de masă, democraţie populară, sistem represiv, partid-stat, economie 
de stat planificată, inginerie socială, titoism, revizionism, 
destalinizare, reformă, revoluţie-contrarevoluţie, consolidare, 
stagnare, „glasnost“, „perestroika“, revoltă populară, „masă 
rotundă“, tranziţie, welfare state, mare coaliţie. 
 

II. Analiza regimurilor politice din 
perioada interbelică: democraţiile 
Europei de Vest şi Statele Unite ale 
Americii. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: monarhie, monarhie constituţională, 
republică, pluralism, parlamentarism, democraţie, separarea 
puterilor, conservatorism, liberalism, social-democraţie, labour, 
grevă, criză, sistem de protecţie socială, welfare, laissez faire, marea 
coaliţie, new deal, front popular,  sistem prezidenţial şi semi-
prezidenţial, alegeri, electori, caucus, intervenţionism, mobilizare, 
partid, sistem de partide. 
 

= analiza evoluţiilor din Europa Centrală şi de Est: de la democraţie la 
autoritarism şi dictatură.  

= evoluţiile din timpul celui de Al Doilea Război Mondial;  

= modelul stalinist sovietic, adoptarea acestui tip de regim politic în ţările 
blocului sovietic: perioada instaurării şi consolidării regimului comunist în 
Europa Est-Centrală, modelul democraţiilor populare; 

= modelul chinez şi cel iugoslav: dezbaterea privind căile de construire a 
socialismului în perioada post 1949;  

= încercările de reformare a regimurilor politice din Europa de Est, 1953-1968; 

= regimurile politice din Europa Occidentală post-1945; 

= regimul politic din Statele Unite ale Americii şi din America Latină post-1945; 

= regimuri politice din Asia de Est post-1945. Studii de caz: Coreea de Nord şi 
Japonia. 

= evoluţia regimului politic de după 1989 din Europa de Est: fenomenul 
prăbuşirii comunismului şi a perioadei de tranziţie politică; 

 Cursul reflectă imaginea evoluţiei diacronice a regimurilor politice, punând 
accent şi pe analiza comparată a acestor regimuri. Dobândirea cunoștințelor 
privind conceptele de bază și folosirea corectă al acestora în contextul analizei 
regimurilor politice și a fenomenelor istorice contemporane sunt obiective 
importante, ce integrează cunoștințele și dobândirea aptitudinilor, mai ales a 
conștiinței și implicării civice. 

   



III. Democraţii est-europene în 
perioada interbelică: Studii de caz – 
Cehoslovacia, România, Iugoslavia. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: republică, monarhie constituţională, 
democraţie liberală, pluralism, sistem electoral, separarea puterilor 
în stat, Constituţie; reformă agrară, reforma sistemului de 
administraţie publică, stat naţional, minorităţi naţionale, mişcări şi 
partide agrare, industrializare, clivaj social, mişcări şi partide 
socialiste, social-democrate, comuniste; Petka, „zestrea electorală“, 
„prin noi înşine“, campanie electorală, prefectura; autoritarism, 
mişcare legionară,Garda de Fier, Frontul Renaşterii Naţionale, 
Regatul Sârbo-Croato-Sloven, Iugoslavia, mişcarea naţională croată, 
sisteul partidelor, asasinat politic, monarhie constituţională, 
Constituţia din 1929, mişcarea ustaşă, asasinatul de la Marseilles. 

IV. Uniunea Sovietică în perioada 
1922-1937: naşterea regimului 
totalitar comunist 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: revoluţie, lovitură de stat, război civil, luptă 
de clasă, dictatura proletariatului, comunism de război, partid 
bolşevic, Komintern, partid-stat, dictatură, totalitarism, cultul 
personalităţii, economie de stat centralizată, mobilizare, discurt de 
legitimizare, proletcult, organizaţii de masă, industrializare forţată, 
urbanizare socialistă, electrificare, colectivizare, inginerie socială, 
teroare politică, poliţie politică, lagăre de concentrare, sistem 
represiv-concentraţionar.   

V. Între Germania şi Uniunea 
Sovietică: Polonia şi statele baltice în 
perioada interbelică. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: răboiul rus-polon, Pacea de la Riga, statele 
baltice, linia Curzon, beloruşi şi ucrainieni, Polonia şi rolul lui Jozef 
Pilsudski, „cordon sanitaire”, Vilnius/Wilna, clivaje sociale, mişcări 
şi organizaţii socialiste, sistemul inaugurat de Pilsudski, Polonia 
guverenelor conduse de generali după moarte lui Pilsudski; identitate 
naţională, suveranitate şi rolul preşedintelui statelor baltice, clivaje 
sociale, mişcări agrare, mişcări de extremă dreapta, autoritarism, 
lovituri de stat, între Germania nazistă şi Uniunea Sovietică, Pactul 
Ribbentrop-Molotov, ocupaţie militară, sovietizare, stat unional, 
republică unională. 

VI. Evoluţia regimurile politice 
europene spre autoritarism şi 
dictatură: Italia, Portugalia, Austria, 
Spania, Ungaria, România.  

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: revoluţie burgheză, liberalism, democraţie, 
socialism, comunism, problema agrară, mişcarea agrară, 
contrarevoluţie, consolidare, legitimism, guvernator, doctrina 
naţional-creştină, conservatorism, liberal-conservator, fascism, 
extrema dreaptă, revizionism, concordat, „estado nuovo”, Land, 
Bund, clivaj social, viabilitate economică, creştin-socialism, social-
democraţie, sindicate, Schutzbund, Heimwehr, austro-fascism, 
lovitură de stat, Anschlus, falangă, război civil, legionarism, lovitură 
de stat, Frontul Renaşterii Naţionale, dictatură regală. 

VII. Regimul politic din Germania în 
perioada 1933-1945. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: lovitură de stat, Bierhalle putsch, criză 
politică, încarcerare, sistem electoral, NSDAP, ideologia naţional-
socialistă, rasism, antisemitism, inginerie socială, SA, SS, 
gleischaltung, machtergreifung, incendierea Reichstagului, 
interdicţie,  legea împoternicirii, Deutsche Arbeitersfront, 
Hitlerjugend, Bund Deutsche Madchen, Führerprinzip, paralele 
instituţionale, noaptea cuţitelor lungi, Wehrmacht, Waffen SS, 
Gestapo, poliţie politică, lagăre de concentrare, lagăre de muncă, 
lagăre de exterminare, Kristalnacht, legile de la Nürnberg, regim de 
ocupaţie, Protectoratul Cehiei şi Moraviei, Guvernământul General, 
stat aliat, Quisling, Lebensraum, politică de exterminare, război total, 
prăbuşirea statului, ocupaţie militară, zone de ocupaţie al aliaţilor.  

VIII. Impactul celui de Al Doilea 
Război Mondial asupra regimurilor 
politice din Europa. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: mişcări de extremă dreapta, conflicte etnice, 
revizionism, autoritarism, suveranitate naţională, securitate 
regională, fascism, naţional-socialism, agresiune, Lebensraum, 
ocupaţie militară, stat aliat, regim de ocupaţie, protectorat, 
Guvernământul General, arbitraj, dictat, Pactul Ribbentrop-Molotov, 
dictatură militară, totalitarism, „numerus clausus“, Holocaust, 
rezistenţă, economie de război, plan economic, sistem barter, front de 
război, ocupaţie sovietică, Conferinţa de la Teheran, „acordul de 
procentaj de la Moscova“, Conferinţa de la Ialta, sovietizare, 
instaurarea regimului comunist, Cortina de Fier, Război Rece. 

IX. Instaurarea regimului comunist  
şi adoptarea modelului sovietic în 

Prelegerea 
participativă,  

Cuvinte cheie / concepte: marea coaliţie, democraţie, partide 
democratice, denazificare, partide muncitoreşti, comunişti, 



statele Europei de Est. Modelul 
chinez şi cel iugoslav al regimului 
totalitar comunist: dezbaterea privind 
căile de construire a socialismului în 
perioada 1949-1963. 

expunerea, 
exemplificarea 

organizaţii de masă, „tovarăşi de drum“, alegeri libere, ocupaţie 
militară, Comisia Aliată de Control, guvern reprezentativ, guvern în 
emigraţie, monarhie constituţională, republică populară, democraţie 
populară, dictatura proletariatului, partid unic muncitoresc, lovitură 
de stat, totalitarism, partid-stat, nomenclatura, economie de stat, 
centralizare, naţionalizare, colectivizarea agriculturii, planificare 
economică, inginerie socială, „omul nou“, organizaţii de masă, 
proletcultism, cultul personalităţii, sistem represiv, poliţie politică, 
sistem concentraţionar, Gulag, procese politice, procesul „halatelor 
albe“, industria grea, electrificare, dezvoltare infrastrocturală, 
consilieri sovietici, Sovrom, Maszovlet, CAER, război civil, ocupaţie, 
eliberare, maoism, republică populară, cultul personalităţii, Tito, 
„calea iugoslavă“ spre socialism, deviaţie de dreapta, deviaţionism 
de stânga, revizionism, lichidatorism, procesul Rajk, campania 
antititoistă, Kominform, „Pentru pace trainică, pentru democraţie 
populară“, Jdanov şi concepţia privind cele două tabere, dezgheţ, 
„destalinizare“, reforme, „exemplul polonez“, revoluţia maghiară, 
intervenţie militară, revoluţie, contrarevoluţie, restauraţie, 
lichidatorism, cosmopolitism, sciziune. 

X. Regimurile politice din Europa 
Occidentală după 1945 (I.): Marea 
Britanie, Franţa, Belgia, Elveţia, 
Suedia. 

 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: parlamentarism, monarhie constituţională, 
labourism, liberalism, conservatorism, civil servant, stat de drept, 
sistem electoral, circumscripţie, shadow government, numirea 
guvernului, devoluţie, brexit, sistem semi-prezidenţial, gaullism, 
republică, centralizare, deconcentrare, reprezentativitate, mai 1968, 
sistem administrativ, electorat, protecşie socială, mondializare, 
antiglobalizare, federalizare, decentralizare, separare, 
multilingualism, clivaje sociale, negociere, confederaţie, 
reprezentativitate, conservatorism social, canton, identitate culturală, 
neutralism, incluziune, social-democraţie, protecţie socială, taxe, 
impunere, solidaritate socială, multiculturalism, neoliberalism, 
societate civilă, fracturare, conflict, negociere.  

XI. Regimurile politice din Europa 
Occidentală  după 1945 (II.): 
Republica Federală Germană, Italia, 
Spania, Portugalia. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: capitulare, ocupaţie, denazificare, 
democraţie liberală, democraţie populară, comunism, Grundgesetz, 
economia de piaţă socială, welfare state, wirtschaftswunder, 
federalism, confederare, Land, landtag, Bundestag, pluripartidism, 
criză economică, marea coaliţie, Ostpolitik, CDU-CSU, SPD, FPD, 
failed state, creştin-democraţie, concordat, eurocomunism, încredere 
publică, participare, erodare politică, stat captiv, mafie, corupţie, 
populism, l’Ulivo, federalizare, deconcentrare, decentralizare, 
comunitate, consiliu regional, falangism, democratizare, tranziţie, 
pluralism, monarhie constituţională, lovitură de stat, integrare 
europeană, emigrare, imigrare, participare, cetăţenie.   

XII. Regimul politic din Statele Unite 
ale Americii şi din statele Americii 
Latine  după 1945. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: normalizare, producţie de război, economie 
de piaţă, convertibilitate, Breton Woods, Great Society, 
bipartisanship, sistem electoral, electori, caucus, sistem prezidenţial, 
impeachment, neconservatorism, neoliberalism, democraţie 
participativă, community, stat federal, guvernator, consiliu, politici 
sociale, desegregare, incluziune, imigrare, green card, drepturile 
omului, drepturi şi obligaţii cetăţeneşti, cetăţenie, populism, imixtiune, 
stat de drept. 

XIII. Regimuri politice din Asia de Est 
post-1945. Studii de caz: Coreea de 
Nord şi Japonia. 

 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: război civil, invazie, armistiţiu, DMZ, 
dictatură, totalitarism, DjuTze, cultul personalităţii, raţionalizare, 
poliţie politică, sistem concentraţionar,control mass-media, 
comunicare, rogue state, failed state, stat beligerant, capitulare, 
ocupaţie, democratizare, conservatorism, liberalism, corporaţie, 
monarhie constituţională, parlamentarism, pluralism, economie de 
piaţă, tehnologie, G7, criză economică, stagflaţie, participare, 
control, opinie publică, conflicte istorice, „soft power”.  

XIV. Regimurile politice din Europa 
Centrală şi de Est după prăbuşirea 
totalitarismului comunist. Studii de 
caz: România, Ungaria şi Polonia 
între 1989 şi 2020. 

Prelegerea 
participativă,  
expunerea, 
exemplificarea 

Cuvinte cheie / concepte: experimentul şi limitele comunismului 
„gulyás“, „comunismul cu faţa umană“, stagnarea, drepturile 
omului, Charta 77, Sindicatul liber „Solidarnosc“, KOR, dizidenţă, 
comunismul naţional şi politica de sistematizare, „alimentaţie 
ştiinţifică“, cultul personalităţii, reemergenţa naţionalismului etnic, 
„glasnost“, „perestroika“, datorii naţionale, criza sistemului, 
societate civilă, dialog, masă rotundă, tranziţie, alegeri libere, 
„revoluţia de catifea“, lovitură de stat, retragerea militară sovietică, 



regim de tranziţie, pluralism, economie de piaţă, stat de drept, 
integrare europeană,preaderare, aderare, Schengen, MCV, NATO, 
parlamentarism, sistem prezidenţial, criză politică, legitimitate, criză 
economică, migraţie, derapaj autoritar, alegeri, presă liberă, 
participare. 

   
8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

I. Introducere: Identităţi naţionale, 
entităţi statale, realităţi sociale – 
sisteme şi regimuri politice: clivaje 
sociale, economice, diversitate etnică, 
pluralism politic.  

(concepte, modele, metodologii)  

 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 
  

Cuvinte cheie / concepte: sistem politic, regim politic, stat naţional, 
stat federal, confederaţie, guvernare, administraţie; monarhie, 
monarhie constituţională, republică, pluralism, democraţie, 
separarea puterilor, autoritarism, dictatură, totalitarism; 
liberalism, socialism, social-democraţie, societăţi şi partide agrare, 
corporativism, mişcări şi partide extremiste, fascism, naţional-
socialism, comunism, Comintern, republica sfaturilor, ilegalitate, 
acţiuni subversive; front popular, coaliţie, antifascism, rezistenţă, 
guvern în exil, ocupaţie, colaboraţionism; „Ersatzklasse”, clasă de 
mijloc, „numerus clausus“, Holocaust; eliberare, ocupaţie militară, 
Comisia Aliată de Control, coaliţie, „tovarăşi de drum“, organizaţii 
de masă, democraţie populară, sistem represiv, partid-stat, 
economie de stat planificată, inginerie socială, titoism, revizionism, 
destalinizare, reformă, revoluţie-contrarevoluţie, consolidare, 
stagnare, „glasnost“, „perestroika“, revoltă populară, „masă 
rotundă“, tranziţie, welfare state, mare coaliţie. 

II. Analiza regimurilor politice din 
perioada interbelică: democraţiile 
Europei de Vest şi Statele Unite ale 
Americii. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Marea Britanie: parlamentarismul britanic şi rolul monarhiei 
constituţionale în perioada 1918-1939. 

2. Regimul politic francez interbelic: sistemul electoral, 
prerogativele parlamentului şi sistemul partidelor din Franţa, 1918-
1938. 

3. Impactul guvernării Frontului Popular asupra regimului politic 
francez. 

4. Republica de la Weimar: constituţia, sistemul partidelor, 
gestionarea crizelor politice în perioada 1919-1933. 

5. Preşedenţia americană: prerogativele şi efectele iniţiativelor 
constituţional-legislative ale preşedinţilor Statelor Unite ale 
Americii în perioada 1920-1940. 

6. Sistemul electoral din Statele Unite ale Americii în prima jumătate 
a secolului XX. 

III. Democraţii est-europene în 
perioada interbelică: Studii de caz - 
Cehoslovacia , România, Iugoslavia. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Constituţia statului cehoslovac în perioada interbelică. 

2. Constituţia din 1923 a Regatului României. 

3. De la Constituţia Regatului Sârbo-Croato-Sloven la statul 
iugoslav: problema naţională (1918-1929). 

4. Dezbaterea despre modernizare: europenişti şi tradiţionalişti în 
România interbelică. 

5. Problema naţională, integrarea minorităţilor naţionale în cadrul 
constituţional-legislativ al statului român şi a statului cehoslovac. 
Analiză comparativă. 



6. Sistemul electoral din România interbelică. 

7. Mişcarea naţională croată în anii 1930’. 

IV. Uniunea Sovietică în perioada 
1922-1937: naşterea regimului 
totalitar comunist 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Structura de putere emanată din revoluţiile ruse ale anului 1917. 
 
2. Constituţia din 1922: instituţiile statului, prerogativele şi 
interferenţele cu structurile de partid din perspectiva mecanismului 
de luare şi implementare a deciziilor. 
 
3. Constituţia din 1936 al Uniunii Sovietice. 
 
4. Partidul-stat în perioada stalinistă.  
 
5. Teroarea, poliţia politică, internarea în lagăre: dimensiunea 
represiv-coercitivă a regimului politic totalitar comunist. 
 
6. Economia de stat centralizată şi planificată: regim politic, structuri 
economice şi realităţi sociale în URSS. 
 
7. De la avangardă la proletcultism şi cultul personalităţii: politica 
culturală  şi monopolizarea simbolică a spaţiului public – dimensiune 
a realităţii regimului totalitar. 

V. Regimul politic din  Polonia şi 
statele baltice în perioada interbelică. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Statul naţional polon în perioada 1918-1925: constituţie, sistem 
electoral, sistemul partidelor, problema integrării minorităţilor 
naţionale. 

2. Jozef Pilsudski şi restructurarea regimului politic şi constituţional 
din Polonia (1926). 

3. Problema naţională şi erodarea regimului politic din Lituania. 

4. Estonia: clivaje sociale, mişcări agrare, stat naţional.  

5. Elita politică şi militară letonă şi proximitatea Uniunii Sovietice. 

VI. Evoluţia regimurilor politice 
europene spre autoritarism şi 
dictatură: Italia, Portugalia, Austria, 
Spania, Ungaria, România.  

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Republica Sfaturilor şi contrarevoluţia din 1919: un episod al 
istoriei regimului politic din Ungaria. 

2. Legitimism, conservatorism naţional şi încercările de restaurare a 
Casei de Habsburg: impactul asupra formării regimului politic 
maghiar interbelic. 

3. Etapele cuceririi puterii politice şi restructurarea regimului politic 
din Italia de către mişcarea fascistă.  

4. Statul corporatist fascist din Italia: instituţii, proces decizional, 
legitimizare publică. 

5. Salazar şi edificarea „statului nou” în Portugalia după 1924. 

6. De la Heimwehr la austrofascism: regimul politic din Austria 
perioadei 1932-1938.  

7. Autoritarism, republică, front popular, război civil: evoluţia 
regimului politic din Spania între 1931 şi 1936.  



8. Franco şi falangismul: regimul politic din Spania după 1938. 

9. Constituţia din 1938 şi „dictatura regală” din România.  

VII. Regimul politic din Germania 
perioadei 1933-1945. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Lovitura de stat eşuată din 1923: impactul asupra strategiei politice 
a naţional –socialiştilor germani.  

2. 1933: venirea la putere al NSDAP – începutul procesului de 
„gleischaltung”. 

3. Procesul de luare şi implementare a deciziilor în Germania nazistă. 

4. De la legile rasiale la politica de exterminare: naţiune, etnicitate, 
rasă, religie în statul nazist german. 

VIII. Impactul celui de Al Doilea 
Război Mondial asupra regimurilor 
politice din Europa. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Regimul de ocupaţie în Europa instituită de Germania nazistă. 

2. Regimul politic din Franţa în perioada 1940-1944: Guvernul de la 
Vichy. 

3. Partide de extremă dreapta la putere. Studiu de caz comparativ: 
statul naţional legionar şi guvernarea Partidului Crucilor cu Săgeţi. 

4. Proiecte politice ale mişcării de rezistenţă antifascistă în Europa: 
Franţa, Iugoslavia, Polonia. 

5. Eliberarea de ocupaţia germană, începutul ocupaţiei militare 
sovietice: efectele deciziilor adoptate la Conferinţa de la Teheran şi 
Ialta asupra realităţilor politice imediat postbelice în Europa Est-
Centrală. 

6. Integrarea statelor baltice, (Ucrainei)Subcarpatice, Basarabiei şi 
Bucovinei în Uniunea Sovietică şi restabilirea graniţelor Poloniei: 
efectele geopolitice imediate ale expansiunii sovietice. 

7. Regimul de ocupaţie aliat instituit pe teritoriul fostului stat 
german: zonele de ocupaţie, procesul decizional, conflictele între 
cele patru puteri aliate privind principiile şi practica guvernării 
acestui teritoriu.  

IX. Instaurarea regimului comunist  
şi adoptarea modelului sovietic în 
statele Europei de Est. Modelul 
chinez şi cel iugoslav al regimului 
totalitar comunist: dezbaterea privind 
căile de construire a socialismului în 
perioada 1949-1963. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Procesul de edificare a regimului comunist în Europa Centrală şi 
de Est: etapele şi efectele procesului gradat de tranziţie spre 
comunism. Studiu de caz comparativ: România şi Ungaria, 1944-
1949. 

2. Specificul edificării regimului comunist în Iugoslavia şi Albania. 

3. Noile constituţii adoptate în Europa Centrală şi de Est în perioada 
1948-1953: transpunerea modelului sovietic. 

4. Impactul asupra regimului politic a proceselor politice înscenate 
în anii 1948-1953 în Europa de Est. 

5. Maoismul şi regimul totalitar comunist din China în perioada 
1949-1958. 



6. Conflictul sino-sovietic: critica chineză a politicii de 
„destalinizare” adoptat în Uniunea Sovietică – divergenţele dintre 
modelul sovietic şi chinez de „edificare a socialismului”.   

X. Regimurile politice din Europa 
Occidentală după 1945 (I.): Marea 
Britanie, Franţa, Belgia, Elveţia. 

 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere:  

1. Guvernele şi Parlamentul în viaţa politică a Marii Britanii după 
1945. 

2. Procesul devoluţiei britanice şi a soluţionării problemei irlandeze 
după 1997. 

3. Franţa de la a Patra Republică la Charles De Gaulle: crizele 
postbelice şi procesul decizional în statul francez între 1945-1958. 

4. Reforma statului francez: a Cincea Republică (1958-prezent). 

5. Decentralizare, stat subsidiar sau federalizare: Belgia 
contemporană. 

6. Regimul politic elveţian: constituţie, sistem electoral, sistem al 
partidelor, sistem administrativ. 

XI. Regimurile politice din Europa 
Occidentală  după 1945 (II.): 
Republica Federală Germană, 
Suedia, Italia, Spania, Portugalia. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Crearea modelului democraţiei postbelice în Germania: regimul 
politic al R.F.G. în perioada 1949-1989. 

2. Modelul „statului scandinav”: Suedia postbelică. 

3. Italia postbelică: un regim democratic modelat de confruntarea cu 
crizele perioadei postbelice. 

4. Democratizarea regimului politic din Spania. Epoca tranziţiei 
(1975-1992). 

5. Portugalia după prăbuşirea regimului inaugurat de Salazar: 
tranziţia regimului politic spre democraţie. 

XII. Regimul politic din Statele Unite 
ale Americii şi din statele Americii 
Latine  după 1945. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Impactul preşedenţiei J.F.Kennedy şi a „noii generaţii” asupra 
procesului decizional şi a comunicării politice în Statele Unite ale 
Americii. 

2. „Impeachment”: procesul definit de cadrul constituţional-
legislativ şi încercările de a-le activa împotriva preşedinţilor R. 
Nixon, B. Clinton şi D.Trump. 

3. „Peronismul”: un model specific de regim politic instituit în 
Argentina.  

4. Regimul politic din Cuba instaurat de mişcarea politică condusă 
de Fidel Castro. 

5.Instituirea şi prăbuşirea dictaturii militare din Chile: de la lovitura 
de stat împotriva lui Allende (1973) la sfârşitul regimului Pinochet 
(1990). 

6. Regimul politic din Venezuela instituit de Hugo Chavez. 



XIII. Regimuri politice din Asia de Est 
post-1945. Studii de caz: Coreea de 
Nord, Coreea de Sud şi Japonia. 

 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Regimul politic totalitar din Coreea de Nord. 

2. Regimul autoritar-militar din Coreea de Sud în perioada 1945-
1955. 

3. Evoluţie spre democraţie, reprezentativitate şi stat de drept: cazul 
Coreei de Sud postbelic (1956-prezent). 

4. Regimul de guvernare instituit de ocupantul american în primul 
deceniu postbelic în Japonia (1945-1955). 

5. Evoluţia regimului politic din Japonia după 1956: locul şi rolul 
Partidului Liberal Democrat. 

6. Rolul suveranului în regimul politic din Japonia postbelică: 
împăratul, democratizarea şi constituţionalitatea. 

XIV. Regimurile politice din Europa 
Centrală şi de Est după prăbuşirea 
totalitarismului comunist. Studii de 
caz: Polonia, Ungaria, Cehoslovacia 
(Cehia şi Slovacia), România între 
1989 şi 2020. 

Problematizarea, 
exemplificarea, 
dezbaterea. 

- Teme de referat şi dezbatere: 

1. Impactul reformelor iniţiate de Gorbaciov asupra regimurilor din 
Europa de Est. 

2. Tranziţia negiociată: Sfârşitul regimurilor comuniste în Polonia 
şi Ungaria. 

3. De la „Revoluţia de catifea“ din Cehoslovacia la sciziune: Cehia 
şi Slovacia independente. 

4. Începutul tranziţiei democratice: România 1989-2000. 

5. Evoluţia regimului politic din Polonia şi Ungaria în primele 
decenii ale secolului XXI. Studiu comparativ. 
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