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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: 2
	26 Tipul de evaluare: C
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 4
	41 de curriculum: Nu este cazul.
	71 Obiectivul general al disciplinei: Cursul urmăreşte înţelegerea importanţei aspectelor culturale care definesc comportamentul de securitate al actorilor statali şi non-statali ai sistemului internaţional, de la nivelul individual până la cel sistemic. Accentul principal al analizei noastre va fi pus pe formarea şi rezilienţa culturii securităţii naţionale şi a culturii strategice, dar vom reliefa şi factorii non-statali, internaţionali şi trans-naţionali implicaţi în schimbarea, mai mult sau mai puţin latentă, a acestora în decursul timpului.
	72 Obiectivele specifice: • înţelegerea modului prin care se construiesc culturile de securitate şi culturile strategice naţionale, pe baza interacţiunii dintre societatea civilă şi instituţiile statului implicate în siguranţa cetăţeanului şi securitatea naţională;• cunoaşterea principalelor teorii din sfera studiilor culturaliste de securitate şi evaluarea aplicabilităţii acestor teorii în context empiric;• evaluarea gradului de aplicabilitate a conceptelor de cultură de securitate şi cultură strategică la diferite nivele.
	81 CursRow1: 1. Noţiuni de bază: cultură, cultură de securitate, cultură strategică                     
	81 CursRow2: 2. Cultura în relaţiile internaţionale şi studiile de securitate                         
	81 CursRow3: 3. Evoluţia studiilor strategice de la abordarea tradiţională la cea critică      
	81 CursRow4: 4. Analiza şi evaluarea mediului regional şi global de securitate                 
	Bibliografie: Alison, Graham T., Zelikow, Ph., Esența deciziei. O explicație a crizei rachetelor din Cuba, ed. Polirom, Iași, 2010.Andress, Amanda (ed), Surviving Security: How to Integrate People, Process, and Technology, Auerbach Publications, 2004.Biehl, Heiko; Giegerich, Bastian; Jonas, Alexandra (Eds.), Strategic Cultures in Europe: Security and Defence Policies Across the Continent, Springer, 2013.Buzan, Barry, Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece, Ed. Cartier, Chişinău, 2000.Buzan, Barry; Weaver, Ole; Wilde, Jaap de, Securitatea. Un nou cadru de analiză, Cluj-Napoca, CA Publishing, 2011.Cheviot, Peter, Bringing a Corporate Security Culture to Life: Proven Practices, Elsevier, 2013.Clausewitz von K., Despre război, ed. Antet, 2014.Desch, Michael, “Assessing the Importance of Ideas in Security Studies”, in International Security, Vol. 23, No. 1 (Summer, 1998), pp. 141-170 (accesat pe JSTOR).Eichler, Jan, War, Peace, and International security: From Sarajevo to Crimea, Palgrave Macmillan, 2017.Gray, Colin S., Războiul, pacea şi relaţiile internaţionale. O introducere în istoria strategică, editura Polirom, Iaşi, 2010.   Hart, Liddel, Strategy, ed. Meridian, Londra, 1967.Katzenstein, Peter (edit.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York, 1996.Kolodziej, Edward A., Securitatea şi relaţiile internaţionale, Polirom, Iaşi, 2007.McDonald, Matt, “Securitization and the Construction of Security”, în European Journal of International Relations, 14: 563, 2008. Baza de date SAGE.Osborne, Randall E. şi Kriese, Paul (ed.), Global Community: Global Security, Editura Rodopi, Amsterdam, New York, 2008.Roer, Kai, Build a Security Culture, IT Governance Publishing, 2015.Snyder, Jack L., The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, RAND, 1977.Stritzel, Holger, “Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond”, în European Journal of International Relations, 13: 357, 2007. Baza de date SAGE.Sullivant, John, Building a Corporate Culture of Security: Strategies for Strengthening Organizational Resiliency, Elsevier, 2016.Sun Tzu, Arta războiului, ed. Art, 2019.Williams, Michael, C. Culture and Security: Symbolic Power and the Politics of International Security, Editura Routledge, 2007.
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Pregătirea metodologiei de lucru a seminarului                                   
	Metode de predareRow1_2: dezbatere interactivă
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Abordări culturaliste în studiile de securitate şi strategice. Revizuirea literaturii (I)
	Metode de predareRow2_2: problematizare, conversaţie euristică, discutarea critică a literaturii
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. Abordări culturaliste în studiile de securitate şi strategice. Revizuirea literaturii (II)
	Metode de predareRow3_2: problematizare, conversaţie euristică, discutarea critică a literaturii
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Cultura de securitate în organizaţii; cultura corporatistă; studii de caz
	Metode de predareRow4_2: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactivă
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Cultura de securitate nucleară; studii de caz                      
	Metode de predareRow5_2: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactiv
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. Cultura de securitate cibernetică; studii de caz                      
	Metode de predareRow6: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactiv
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Cultură de securitate şi strategică; cazuri naţionale: SUA, Federaţia Rusă              
	Metode de predareRow7: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactiv
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Cultură de securitate şi strategică; cazuri naţionale şi supranaţionale: UE, Statele-Membre ale UE
	Metode de predareRow8: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactiv
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Cultură de securitate şi strategică; cazuri naţionale: China, Japonia, Coreea de Sud, India
	Metode de predareRow9: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactiv
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. Cultură de securitate şi strategică; cazuri naţionale: Israel, statele arabe
	Metode de predareRow10: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactiv
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Cultură de securitate şi strategică; cazuri naţionale: statele africane    
	Metode de predareRow11: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactiv
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Cultură de securitate şi strategică; cazuri naţionale: America Latină
	Metode de predareRow12: problematizare, conversaţie euristică, dezbatere interactiv
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 
	Metode de predareRow13: 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 
	Metode de predareRow14: 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: - gradul de înţelegere a conceptelor, teoriilor şi metodelor de lucru prezentate în cadrul cursului;
	102 Metode de evaluare: - completarea unui chestionar cu întrebări închise şi deschise (examen online) / colocviu de susţinere a raportului de cercetare "Evaluarea culturii de securitate şi strategice a ţării X"
	fill_8: 5
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: - capacitatea de a construi o metodologie de lucru, de a transmite informaţiile obţinute, de a colabora în vederea îmbunătăţirii rezultatelor cercetării;- capacitatea de a analiza critic şi într-o manieră sintetică subiectele discutate, a evalua critic contextul formării culturii de securitate şi strategice
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: - redactarea şi prezentarea într-o manieră colocvială a unui raport săptămânal cu privire la stadiul cercetării;- recenzarea unei lucrări din bibliografia utilizată în proiectul de cercetare;- predarea unui raport de cercetare "Evaluarea culturii de securitate şi strategice a ţării X"
	fill_11: 4
	fill_13_2: 1
	fill_14: - cunoaşterea conceptelor de bază ale disciplinei şi capacitatea de a delimita cultura de securitate de cultura strategică- participarea activă la 75% din seminarii
	undefined: 11.04.2020
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Masterat
	Programul de studii: Managementul securităţii în societatea contemporană
	Titular curs: lect. dr. Dacian Duna
	Titular seminar: lect. dr. Dacian Duna
	ore / sapt: 3
	ore curs: 1
	ore seminar: 2
	ore plan: 36
	total ore curs: 12
	total ore seminar: 24
	studiu: 24
	documentare: 25
	pregatire: 30
	examinari: 6
	altele: 
	Total ore studiu individual: 89
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul.
	conditii curs: Sală dotată cu videoproiector
	conditii seminar: Sală dotată cu videoproiector
	competente profesionale: • Descrierea conceptelor fundamentale din domeniul negocierii şi medierii situațiilor de securitate• Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situaţii de mediere şi negociere date în domeniul asigurării securității colective• Realizarea unui proiect privind aplicarea metodelor de expertiză de specialitate la o situaţie de securitate• Simularea unor scenarii asociate unei situaţii de criză în domeniul securităţii şi prezentarea soluţiilor de negociere si mediere a acesteia 
	competente transversale: CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context  (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat  a unei limbi de circulatie internatională si  la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine• Soluţionarea  unor situaţii-problemă din domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, de o complexitate medie, cu soluţii bazate pe alegeri multiple si prezentarea în scris a solutiilor găsite într-o limbă de circulatie internatională, cu un rezumat oral într-o a doua limbă străină
	81 CursRow5: 5. Doctrine şi strategii militare aplicate în conflictele internaţionale        
	Metode de predareRow1: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	Metode de predareRow2: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată 
	Metode de predareRow3: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	Metode de predareRow4: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	Metode de predareRow5: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinătate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituţiilor de profil sau al unor conferinţe ştiinţifice internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulaţie internaţională.
	Domeniul de studiu: Ştiinţe Politice
	21 Denumirea disciplinei: Cultură de securitate şi strategică (limba engleză)
	8: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	6: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	7: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	9: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	11: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	12: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	13: expunerea, argumentarea, prelegerea intensificată
	14: 
	10: 
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Rezilienţă şi schimbare în culturile de securitate naţională                   
	bce: 7. Cultură de securitate în organizaţii                                                 
	cde: 8. Cultură de securitate cibernetică                                                      
	def: 9. Cultură de securitate nucleară                                                     
	efg: 10. Formarea agendei de securitate: securitizarea şi desecuritizarea    
	fgh: 11. Training şi educaţie în domeniul culturii de securitate                      
	ghi: 12. Culturi de securitate şi strategice naţionale comparate               
	hij: 
	ijk: 
	Bibliografie_212: Lawrence Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War, Routledge, 2006.Michael C. Williams, Culture and Security: Symbolic Power and the Politics of International Security, Editura Routledge, 2007.Thomas L. McPhail (edit.), Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends, editura Wiley-Blackwell, 2010.Barry Buzan, Ole Weaver and Jaap de Wilde, Securitatea. Un nou cadru de analiză, Cluj-Napoca, CA Publishing, 2011.Heiko Biehl, Bastian Giegerich, Alexandra Jonas (Eds.), Strategic Cultures in Europe: Security and Defence Policies Across the Continent, Springer, 2013.Craig A. Snyder, Contemporary Security and Strategy, Deakin University, 1999.Kristina Plavšak, “Communicating Security and Cooperation in South-Eastern Europe. Role of Public Opinion, Media and Communication”, Media Forum, Ljubljana. Internet: www.media-forum.si/slo/pravo/svet-evrope/security.pdf.Thomas L. McPhail (edit.), Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends, editura Wiley-Blackwell, 2010.Holger Stritzel, “Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond”, în European Journal of International Relations, 13: 357, 2007. Baza de date SAGE.Matt McDonald, “Securitization and the Construction of Security”, în European Journal of International Relations, 14: 563, 2008. Baza de date SAGE.Amanda Andress (ed) , Surviving Security: How to Integrate People, Process, and Technology, Auerbach Publications, 2004.Daya Kissan Thussu (edit.), Media on the Move. Global Flow and Contra-Flow, editura Routledge, Londra şi New York, 2007.Juliet Lodge, “Communicating (in)Security: A Failure of Public Diplomacy?”, în Justice and Home Affairs CHALLENGE Papers, 9 noiembrie 2006. Internet: http://www.ceps.eu/node/1231. Majid Tehranian, “Global Communication and International Relations: Changing Paradigms and Policies”, în The International Journal of Peace Studies, vol. 2, nr. 1, ianuarie 1997.Linda M. Harasim (ed.), Global Networks: Computers and Global Communication, 1993.Alan Ingram, Klaus Dodds (eds.), Spaces of Security and Insecurity: Geographies of the War on Terror, Burlington, Ashgate, 2009.Athina Karatzogianni (edit.), Cyber Conflict and Global Politics, Editura Routledge, 2009.Randall E. Osborne, Paul Kriese (ed.), Global Community: Global Security, Editura Rodopi, Amsterdam, New York, 2008. Internet: Drudge Report (presa internaţională): http://www.drudgereport.com/ NATO: http://www.nato.intOSCE: http://www.osce.orgUniunea Europeană: http://www.europa.euVincent Ferraro, Resources for the Study of International Relations and Foreign Policy: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/feros-pg.htm 


