FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Domeniul de studii
1.4 Ciclul de studii
1.5 Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Istorie
Istorie
Master
INSTITUŢII ŞI IDEOLOGII ALE PUTERII ÎN EUROPA

GEOPOLITICĂ ŞI INSTITUŢII INTERNAŢIONALE DUPĂ RĂZBOIUL RECE

2.2 Titularul activităţilor de curs
CONF.DR. DANIEL LAZĂR
2.3 Titularul activităţilor de seminar CONF.DR. DANIEL LAZĂR
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul II
2.6 Tipul de evaluare

Examen

2.7 Regimul disciplinei

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

3
42

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

1
14

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp
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 Şi 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 x
4.2 de competenţe x

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
x
cursului
5.2. de desfăşurare a
x
seminarului/laboratorului

2
28
ore
42
42
40
9
133
175
7

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate al istoriei instituţiilor şi ideologiei puterii, a termenilor
tehnici şi a conceptelor de bază din domeniu
- Stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din surse primare si interpretarea lor.
- Utilizarea unor metode moderne de cercetare şi interpretare istorică
- Capacitatea de participare la dezbateri publice si manifestări ştiinţifice consacrate problematicii instituţiilor
şi ideologiei puterii
- Capacitatea de a sintetiza informaţiile bibliografice şi documentare cu caracter istoric şi de a le organiza
după criteriul relevanţei.

- îndeplinirea eficientă, la termen şi cu rigurozitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor
eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului.
- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.
- căutarea, identificarea si utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor
învăţării continue
- dezvoltarea obişnuinţei dezbaterii argumentate şi a construcţiei logice a discursului
-autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei si adaptabilităţii la cerinţele
pieţei muncii specifică domeniului.

7.1 Obiectivul
general

Cursurile şi seminariile pun accent pe însuşirea conceptelor şi metodelor specifice geopoliticii. De asemenea,
se are în vedere analizarea etapelor şi momentelor esenţiale care au marcat relaţiile internaţionale în perioada
l99l-2007. Un spaţiu important este dedicat aprofundării problematicii privind lupta impotriva terorismului.

7.2 Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

„Familiarizarea” studenţilor cu istoria recentă şi cu noile sale provocări, incursiune în sistemul nou de relaţii
internaţionale.
Cum se trece de la lumea „bipolară” la aceea a „globalizării”.
Noile provocări geopolitice din lumea contemporană.

8. Conţinut
8. 1 Curs

Metode de predare Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1. Geopolitica-concepte şi metodologie

Expunerea;
conversaţia

2. Relaţiile internaţionale în perioada post Război Rece

Expunerea;
conversaţia
Expunerea;
conversaţia
Expunerea;
conversaţia

3. Relaţiile internaţionale dupa ll sept 200l
4. Rolul instituţiilor internaţionale în noul context internaţional
5. Politică şi diplomaţie la inceputul mileniului III

Expunerea;
conversaţia

Bibliografie:
P. Calvocoresi, Politica mondială după l945, Bucureşti 2000;
S. Huntigton, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, l998;
Z. Brzezinski, Marele eşec. Naşterea şi moartea comunismului în secolul XX, Cluj-Napoca, l993;
F. Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Bucureşti, l992;
P. Milza, S. Berstein, Istoria secolului XX, I-III, Bucureşti, l998.
8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1. Sfârşitul Războiului Rece. Cauze şi consecinţe
2. Europa „unită”?
3.Noul naţionalism.
Europa

Mişcările

separatiste

Dezbatere
Dezbatere, comentare de
documente
din Dezbatere

4. SUA şi Europa

Dezbatere, comentarea de
documente

5. Rusia şi Europa

Dezbatere

Bibliografie
*** Manualul NATO, Bruxelles, 2001.
Beatrice, Onica-Jarka, Structuri de cooperare interguvernamentală instituţionalizată, Bucureşti, 2009.
Calvocoressi, Peter, Politica mondială după 1945, Bucureşti, 2000.
Chiriac, Mircea-Dănuţ, Emil Ion, Daniel Dumitru, Organizaţii şi instituţii politice şi de securitate, Bucureşti, 2007.
Crăciun, Ioan, Prevenirea conflictelor şi managementul crizelor, Bucureşti, 2006.
Dumitrescu, Cristian, Marcela Monica Stoica, Sistemul organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi al organizaţiilor
internaţionale nonguvernamentale, Bucureşti, 2007.
Dumitrescu, Livia, Relaţii şi organizaţii internaţionale, Bucureşti, 2009.
Kissinger, Henry, Diplomaţia, Bucureşti, 2004.
Liteanu, Traian, Introducere în organizarea europeană: 1945-2002, Bucureşti, 2004.
Maliţa, Mircea, Jocuri pe scena lumii: conflicte, negocieri, diplomaţie, Bucureşti, 2007.
Marin, George, Uzanţe diplomatice şi de protocol. Caiet de seminar, Bucureşti, 1996.
Mazilu, Dumitru, Diplomaţia. Drept diplomatic şi consular, ed. III, Bucureşti, 2009.
Moca, Gheorghe, Dreptul organizaţiilor internaţionale, Bucureşti, 2005.
Popescu, Andrei, Ion Diaconu, Organizaţii europene şi euroatlantice, Bucureşti, 2009.
Predoiu, Cătălina, Tiberiu Tanase, Mariana Marinca, Evoluţii ale principalelor organizaţii internaţionale în raport cu
problemele asigurării securităţii regionale şi globale, Bucureşti, 2008.
Purdă, Nicolae, David Ungureanu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Bucureşti, 2008.
Riordan, Shaun, Noua diplomaţie. Relaţii internaţionale moderne, Bucureşti, 2004.
Rizescu, Gheorghe, Relaţii şi organizaţii internaţionale, Bucureşti, 2001.
Roşu-Hamzescu, Ion, Mircea Zăvăleanu, Diplomaţie, negociere, protocol în relaţiile internaţionale, Craiova, 2002.
Tarabic, Mirela, Realităţi europene şi euro-atlantice: curs introductiv, Timişoara, 2004.
Tănăsie, Petre, George Marin, Uzanţe diplomatice şi de protocol, Piteşti, 2000.
Toboşaru, Irina, Multilateralism şi regionalism în contextul globalizării, Bucureşti, 2008.
Ţârău, Virgiliu, România şi relaţiile internaţionale în secolul XX, Cluj Napoca, 2000.
Vătăman, Dan, Organizaţii europene şi euroatlantice, Bucureşti, 2009.
Voicu, Ioana-Iulica (coord.), Uzanţe diplomatice şi de protocol, Piteşti, 2011.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale
şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul acestei discipline este coroborat cu aşteptările comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor
reprezentativi din domeniul aferent programului. Cursul urmăreşte să ofere studenţilor o mai bună pregătire în
domeniu, înţelegerea fenomenelor istorice aferente temei, precum şi dobândirea de competenţe profesionale specifice

10. Evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.1 Criterii de evaluare
Participarea activă la orele de curs;
Examen scris
10.4 Curs
parcurgerea bibliografiei; însuşirea
conceptelor şi a problematicii abordate
în cadrul orelor de curs
Activitatea din cadrul seminarului;
Activitate seminarială
10.5 Seminar/laborator claritatea şi calitatea răspunsurilor
10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la discuţii, însuşirea noţiunilor de bază, observaţiile personale
Tip activitate

Data completării
.......................
Data avizării în departament
.......................

Semnătura titularului de curs
.............................................

10.3 Pondere din nota
finală
50%

50%

Semnătura titularului de seminar
..............................................

Semnătura şefului departamentului
.........................................

