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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: II
	25 Semestrul: VI
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 10
	41 de curriculum: 
	71 Obiectivul general al disciplinei: •	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;
	72 Obiectivele specifice: •	înţelegerea şi interpretarea evoluţiei geopolitice şi geostrategice, dezvoltarea capacităţii de analiză critică, sinteză şi predicţie a dimensiunii securităţii în spaţiul transatlantic;•	înţelegerea relaţiilor de complementaritate ale principalelor organizaţii internaţionale de securitate; •	dezvoltarea abilităţilor în realizarea analizelor politico- militare;•	formarea şi dezvoltarea atitudinii pozitive, responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea şi identificarea tendinţelor actuale de evoluţie a mediului de securitate internaţional; 
	81 CursRow1: 1. Mutaţii geopolitice şi geostrategice în spaţiul  transatlantic în perioada interbelică.
	81 CursRow2: 2. Echilibre şi dezechilibre în securitatea europeană în perioada 1939-1945.
	81 CursRow3: 3. Începutul „Razboiului rece”. De la alianţă la confruntare
	81 CursRow4: 4 Securitatea în spaţiul transatlantic în perioada „Războiului rece”.
	Bibliografie: •	Apahideanu, Ionuţ, Globalizarea între concept şi realitatea desemnată, Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2006;•	Barry, Buzan, Popoarele, statele şi teama, Editura Cartier, Chişinău, 1999, •	Botoran, C. Ion Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918-1920), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983;•	Bianchini, Stefano, Problema iugoslavă, Editura ALL, 2008;•	Buzan, Barry; Wilde, Jaap de; Jiglău, George, Securitatea un nou cadru de analiză,Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2011;•	Brzezinski, Zbigniew, Marea tablă de sah: supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2000 ;•	Chomsky, Noam, State eşuate. Un abuz al puterii şi un atac asupra democraţiei, traducere de Henrieta Anişoara Şerban, Editura Antet, 2007;•	Constantiniu, Florin, Între Hitler şi Stalin. România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, 1991•	Constantiniu, Florin, De la Războiul fierbinte la războiul rece, Bucureşti, Editura  Corint, 1998 •	Constantiniu, Florin Doi ori doi fac şaisprezece, Bucuresti, 1997, •	Churchil, Winston , Al doilea război mondial, Vol 1, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1996;•	Degeratu, Constantin şi alţii, Strategia militară românească în epoca modernă, Editura Nummus, Bucureşti, 1999;•	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; •	Duţu , Petre, Tratatul de la Lisabona, Despre securitate şi apărare europeană, Revista.Impact Strategic Nr.3/2010•	Maior, George Cristian, Noul Aliat. Regândirea Politicii de apărare a României la începutul secolului XXI, Bucureşti, 2009.•	Mircea, Maliţa, Între pace şi război, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007,•	Francis, Fukuyama, America la răscruce – Democraţia, puterea şi moştenirea conservatoare, traducere de Andreea şi Nicolae Năstase, Antet, Bucureşti, 2006,  •	Hunter, Robert E., The European Security and Defense Policy – NATO’s Companion or Competitor, RAND Europe, 2002; •	Huntington,Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureşti, 1998;•	Hlihor, Constantin, Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale – consideraţii teoretice şi metodologice, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005•	Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura  All, Bucureşti, 2007;•	Latouche, Serge, Occidentalizarea lumii, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2012;•	Manci, Ioan, Aspecte europene şi nord-atlantice în managementul resurselor umane ale apărării ,Editura Academiei Fortelor Terestre ,,Nicolae Balcescu”Sibiu, 2018.•	Manci Ioan, Tomoioaga Sergiu,Securitate europeană si transatlantică.De la CSCE la OSCE. Editura CA Publishing,Cluj Napoca,2017;•	Taylor, A.J.P. , Originile celui de-al doliea război mondial, Editura Polirom, Iaşi;•	Talpeş, Ioan Diplomaţie şi apărare (1933-1939), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1998;•	Volkogonov, Dmitri,  Lenin. O nouă biografie, Editura Orizonturi, Editura Lider, Bucureşti, 1998;•	Strategia Națională de Apărare a Țării, http://www.presidency.ro•	NATO ghid informativ, : www.nato.int•	NATO (http://www.nato.int), •	UE (http://www.europa.eu) si OSCE (http://www.osce.org).•	Manualul NATO, Office of Information and Press, Bruxelles, 2001, http://www.nato.int/library
	82 Seminar  laboratorRow1: 1.Securitatea europeană în perioada interbelică.
	Metode de predareRow1_2: descoperirea inductivă, deductivă, dezbaterea,
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2.Prima împărţire a Europei 1939/1940. Excluderea URSS din Liga Naţiunilor.
	Metode de predareRow2_2: studiul de caz
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. „Cortina de fier”
	Metode de predareRow3_2: studiul de caz
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Eşecul „Armatei europene”
	Metode de predareRow4_2: studiul de caz
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Helsinki-1975, încredere şi stabilitate
	Metode de predareRow5_2: studiul de caz
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6.Riscuri si amenintari de securitate in proximitatea U.E..
	Metode de predareRow6: studiul de caz
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Extremismul religios în ecuaţia securităţii europene.
	Metode de predareRow7: descoperirea inductivă, deductivă şi  analogică, dezbaterea,
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8.Puterea militară componentă a securităţii internaţionale. De la PESA la PSAC.
	Metode de predareRow8: descoperirea inductivă, deductivă şi  analogică, dezbaterea,
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Operaţiunile PROXIMA, EUJUST-THEMIS, EUJUST-LEX, EUPOL-KINSHASA, EUFOR-ALTHEA, SANGARIS
	Metode de predareRow9: descoperirea inductivă, deductivă şi  analogică, dezbaterea,
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10.Romania si PESCO.
	Metode de predareRow10: descoperirea inductivă, deductivă şi  analogică, dezbaterea,
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Interese de securitate în Regiunea Extinsă a Mării Negre
	Metode de predareRow11: descoperirea inductivă, deductivă şi  analogică, dezbaterea,
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Securitatea europeană și transatlantică din perspectiva riscurilor și amenințărilor generate de proliferarea rachetelor balistice.
	Metode de predareRow12: descoperirea inductivă, deductivă şi  analogică, dezbaterea,
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 
	Metode de predareRow13: 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 
	Metode de predareRow14: 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Examen
	102 Metode de evaluare: Lucrare scrisă descriptivă
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Redactarea unui referat /eseu/proiect                       implicarea în discuţii,
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezentarea în cadrul grupei
	fill_11: 50%
	fill_13_2: 0
	fill_14: Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) -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 semnificaţiei acesteia.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Master
	Programul de studii: Managementul securităţii în societatea contemporană
	Titular curs: Lect. dr. Ioan Manci
	Titular seminar: Lect. dr. Ioan Manci
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 36
	total ore curs: 24
	total ore seminar: 12
	studiu: 25
	documentare: 25
	pregatire: 25
	examinari: 2
	altele: 2
	Total ore studiu individual: 0
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: 
	conditii curs: 
	conditii seminar: 
	competente profesionale: 
	competente transversale: 
	81 CursRow5: 5.Dezangajarea militară şi dezarmarea în Europa.
	Metode de predareRow1: Prelegerea interactivă, explicarea
	Metode de predareRow2: Prelegerea interactivă, explicarea
	Metode de predareRow3: Prelegerea interactivă, explicarea
	Metode de predareRow4: Prelegerea interactivă, explicarea
	Metode de predareRow5: Prelegerea interactivă, explicarea
	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 străinatate;•	Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor 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: Științe politice
	21 Denumirea disciplinei: Securitate europeană şi transatlantică
	8: Prelegerea interactivă, explicarea
	6: Prelegerea interactivă, explicarea
	7: Prelegerea interactivă, explicarea
	9: Prelegerea interactivă, explicarea
	11: Prelegerea interactivă, explicarea
	12: Prelegerea interactivă, explicarea
	13: Prelegerea interactivă, explicarea
	14: 
	10: 
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Uniunea Europeană şi starea actuală de securitate. Provocările externe
	bce: 7.Securitatea europeană în schimbare. Provocările interne
	cde: 8.Paradigma securităţii multidimensionale. Tratatul UE de la Lisabona 2009 şi implicaţiile pentru securitatea europeană.
	def: 9. Capabilităţi militare şi civile ale UE. 
	efg: 10. PESCO-Planul de Cooperare Structurata Permanenta pentru intensificarea apararii
	fgh: 11. Securitatea europeană şi transatlantică prin prisma complementarităţii NATO –UE.
	ghi: 12. Spaţiul transatlantic şi scutul antirachetă.
	hij: 
	ijk: 
	Bibliografie_212: •	Apahideanu, Ionuţ, Globalizarea între concept şi realitatea desemnată, Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, Iaşi, 2006;•	Barry, Buzan, Popoarele, statele şi teama, Editura Cartier, Chişinău, 1999, •	Barbu, Bogdan, Vin americanii! Prezenţa simbolică a Statelor Unite în România Războiului Rece, Bucureşti, 2006;•	Botoran, C. Ion Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc, România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918-1920), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983;•	Bianchini, Stefano, Problema iugoslavă, Editura ALL, 2008;•	Buzan, Barry; Wilde, Jaap de; Jiglău, George, Securitatea un nou cadru de analiză,Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2011;•	Brzezinski, Zbigniew, Marea tablă de sah: supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice, Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2000 ;•	Chomsky, Noam, State eşuate. Un abuz al puterii şi un atac asupra democraţiei, traducere de Henrieta Anişoara Şerban, Editura Antet, 2007;•	Constantiniu, Florin, Între Hitler şi Stalin. România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, Bucureşti, 1991•	Constantiniu, Florin, De la Războiul fierbinte la războiul rece, Bucureşti, Editura  Corint, 1998 •	Constantiniu, Florin Doi ori doi fac şaisprezece, Bucuresti, 1997, •	Churchil, Winston , Al doilea război mondial, Vol 1, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1996;•	Degeratu, Constantin şi alţii, Strategia militară românească în epoca modernă, Editura Nummus, Bucureşti, 1999;•	Duţu, Petre, Provocările actuale pentru securitatea europeană, Editura UNAp. Bucureşti, 2010;  •	Hlihor, Constantin, Geopolitică şi geostrategie în analiza relaţiilor internaţionale contemporane, Editura UNAp „Carol I”, Bucuresti, 2006.•	Frunzeti, Teodor, Soluţionarea crizelor internaţionale, mijloace militare şi nemilitare, Institutul European, Iaşi, 2006;•	Fukuyama, Francis, America la răscruce:democraţia, puterea şi moştenirea conservatoare, Editura Antet, 2006;•	Hunter, Robert E., The European Security and Defense Policy – NATO’s Companion or Competitor, RAND Europe, 2002; •	Huntington,Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Bucureşti, 1998;•	Hlihor, Constantin, Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale – consideraţii teoretice şi metodologice, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005•	Ionescu, Mihail E. (coord.), Romania-NATO Chronology 1989-2004, Institute for Political Studies of Defense and Military History, Bucharest, 2004. -Năstase, Adrian, NATO Enlargement. Romania and the Southern Dimension of the Alliance, Bucharest, 2002;•	Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura  All, Bucureşti, 2010;•	Latouche, Serge, Occidentalizarea lumii, Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2012;•	Manci, Ioan, Aspecte europene şi nord-atlantice în managementul resurselor umane ale apărării ,Editura Academiei Fortelor Terestre ,,Nicolae Balcescu”Sibiu, 2017.•	Manci,Ioan,Rezerva voluntara a Armatei Romaniei In context euroatlantic,Editura Academiei Fortelor Terestre ,,Nicolae Balcescu”Sibiu, 2014,•	Manci,Ioan, Corneliu Preja, Introducere in studii de securitate si strategice-curs , Editura CA Publishing, Cluj Napoca, 2015;•	Manci,Ioan,Preja,Corneliu, Magaliuc,Dan, Managementul informatiilor militare in actul decizional, Editura Academiei Fortelor Terestre,,Nicolae Balcescu” Sibiu, 2014; •	Manci Ioan, Tomoioaga Sergiu,Securitate europeană si transatlantică.De la CSCE la OSCE. Editura CA Publishing,Cluj Napoca,2017;•	Manci Ioan, Rusu Mihai Ionut, Securitatea cibernetică în infrastructurile critice-provocări contemporane, Editura Academiei Fortelor Terestre,,Nicolae Balcescu” Sibiu, 2016•	Maliţa, Mircea, Între război şi pace, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007;•	Moştoflei, Constantin; Popa,Vasile, Rolul UE în asigurarea securităţii globale, Editura UNAp. Bucureşti, 2008;•	Neagoe, Visarion, Armata României în misiuni internaţionale, Editura ETEA, Bucureşti, 2010; •	Robinson, Paul,  Dicţionar de securitate internaţională, CA Publishing, 2010; •	Sarcinschi, Alexandra, Europa: graniţe, cetăţenie, securitate, Editura UNAp. Bucureşti, 2009; •	Sarcinschi, Alexandra, Rolul actorilor statali în asigurarea mediului internaţional de securitate, Editura UNAp. Bucureşti, 2010;•	Sarcinschi, Alexandra, Vulnerabilitate, risc, ameninţare. Securitatea ca reprezentare psihosocială, Editura Militară, Bucureşti, 2007,•	Taylor, A.J.P. , Originile celui de-al doliea război mondial, Editura Polirom, Iaşi;•	Talpeş, Ioan Diplomaţie şi apărare (1933-1939), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1998;•	Volkogonov, Dmitri,  Lenin. O nouă biografie, Editura Orizonturi, Editura Lider, Bucureşti, 1998;•	Publicații  politico-militare și securitate 1.Revista Impact strategic-colectia,2011- 2020.     Revista are statutul de publicaţie cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, conform evaluării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi este indexată în BDI.  Revista Impact strategic este publicaţia ştiinţifică trimestrială bilingvă a CSSAS cu acces liber, editată în limba română începând cu anul 2001, şi în limba engleză din anul 2005. http://cssas.unap.ro/ro/is.htm2.Revista Gândirea militară romanească-colectia,2011 - 2020.    Revista este inclusă în bazele de date Index Copernicus International, în Journals Master List:(din 2009) şi EBSCO, domeniul International Security & Counter-Terrorism Reference Center (din 2014).Din anul 2011, Gândirea militară românească este revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut din domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică“, potrivit evaluării făcute de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2011/11/reviste-militare1.pdf3. Revista Spirit militar modern,smm@presamil.ro4.  Revista Română de Studii de Intelligence           Revista Română de Studii de Intelligence (RRSI) valorifică experienţa practicienilor şi cercetătorilor în intelligence şi concretizează, într-o manieră instituţionalizată, dezbaterile din acest domeniu.Publicaţie semestrială, RRSI este deschisă contribuţiilor ştiinţifice ale specialiştilor din mediile academice, mediatice şi politice, naţionale şi internaţionale. Propunându- şi să faciliteze înţelegerea şi abordarea unitară şi specifică a domeniului intelligence în plan naţional, revista se adresează tuturor celor interesaţi, de la studenţi la publicul larg, dar şi celor implicaţi direct în procesul de intelligence, de la ofiţeri de informaţii la beneficiari.Ca structură şi conţinut, RRSI dedică spaţii generoase studiilor de intelligence şi zonelor conexe de interes, între care figurează în mod constant relaţiile internaţionale şi evoluţiile mediului de securitate.Oferta cu care RRSI apare pe piaţa publicistică se referă, aşadar, la o îmbinare constantă a studiilor teoretice şi empirice asupra intelligence- ului, deopotrivă descriptive, prescriptive şi explicative. http://www.sri.ro/revista-romana-studii-intelligence.html 5.Revista Intelligence a SRI ,http://www.sri.ro/publicatii.html•	Strategia Națională de Apărare a Țării, http://www.presidency.ro•	NATO ghid informativ, : www.nato.int•	NATO (http://www.nato.int), •	UE (http://www.europa.eu) si OSCE (http://www.osce.org).•	Manualul NATO, Office of Information and Press, Bruxelles, 2001, http://www.nato.int/library


