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D.20.8 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

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Istorie
Istorie
Master
RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ORDINEA MONDIALĂ DUPĂ 1989
2.2 Titularul activităţilor de curs
PROF.DR. GHEORGHE IACOB
2.3 Titularul activiţilor de seminar PROF.DR. GHEORGHE IACOB
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul II
2.6 Tipul de evaluare Examen

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs 1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
din care: 3.5 curs 14
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
3.9 Total ore pe semestru
3. 10 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
x
a cursului
5.2. de desfăşurare a
x
seminarului/laboratorul
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Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate al istoriei relaţiilor internaţionale, 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
relaţiilor, instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale
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. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Cursul îşi propune să ofere o cunoaştere sintetică a ordinii mondiale după 1989,
disciplinei
făcând, însă, trimitere şi la diverse momente ale relaţiilor internaţionale din sec. XX
7.2 Obiectivele specifice

1.
2.
3.

Înţelegerea paradigmei securităţii colective în sistemul relaţiilor internaţionale.
Cunoaşterea evoluţiei istorice a organizaţiilor securităţii colective (Societatea
Naţiunilor şi Organizaţia Naţiunilor Unite), precum şi a mecanismelor şi
structurilor principale.
Posibilitatea unei discuţii privind lumea actuală, post ideologică, din perspectiva
viziunii şi rolului organizaţiilor international de factură economică.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

1. Moştenirea ideologică europeană cu privire la securitatea Prelegerea tematică,
dezbaterea, analiza de text
colectivă. Mitul păcii generale (I-II)
2. Primul război mondial şi crearea Societăţii Naţiunilor. Conferinţa
de pace de la Paris (1919-1920).
3. Avatarurile securităţii colective în perioada interbelică. Eşecul
unui proiect.
4. „Noua” paradigmă. Organizaţia Naţiunilor Unite.
5. Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite în timpul Războiului Rece.
6. Organizaţia Naţiunilor Unite în lumea post război rece. Noile
provocări
7. UE - prezent şi perspective. Posibilităţi de creştere şi limite
structurale (I-III)
8. Actorii organizaţionali şi instrumentele lor. Fondul Monetar
Internaţional, Banca Mondială şi NATO (I-IV)
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Bibliografie
Istoria secolului XX, (sub redacţia lui Serge Berstein şi Pierre Milza), vol. I-III, Bucureşti, 1998.
Bărbulescu, P., România la Societatea Naţiunilor (1929-1939), Bucureşti, 1975.
Canton, James, Provocările viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de ani, Iaşi,
2010.
Duroselle, J.B., Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, Paris, 1978.
Idem, Istoria relaţiilor internaţionale, vol. I-II, Bucureşti, 2006.
Hobsbawm, Eric, Secolul extremelor, Bucureşti, 1998.
8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Analiza unor investigaţii
Sensul securităţii colective la începutul secolului XXI.
Rolul organizaţiilor internaţionale în perioada post război rece. realizate de studenţi,
individual sau în echipă.
SUA, China şi Rusia în politica internaţională după finalul
războiului rece.
Relaţiile politico-economice ale României după aderarea la
NATO şi UE.
Bibliografie
Cooper, Robert, Destrămarea naţiunilor. Ordine şi haos în secolul XXI, Bucureşti, 2007.
Ezatti, Ezzatollah, Geopolitica secolului XXI, Bucureşti, 2009.
Hungtington, Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, 1998.
Iacobescu, M., România şi Societatea Naţiunilor (1919-1929), Bucureşti, 1988.
Khan, Sylvain, Geopolitica Uniunii Europene, Chişinău, 2008.
Kissinger, Henry, Diplomaţia, Bucureşti, 1998.
Rémond, René, Introduction à l’ histoire de notre temps, vol. 3, Le XXe siècle. De 1914 à nos jours, Paris, 1974.
Russbach, Olivier, ONU contra ONU. Dreptul internaţional confiscat, Bucureşti, 1999.
Zakaria, Fareed, Lumea postamericană, Iaşi, 2009.
Wight, Martin, Politica de putere, Bucureşti, 1998.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
x

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Însuşirea cunoştinţelor specifice

10.2 Metode de evaluare
Teste pe parcursul semestrului

Participare la dezbateri seminariale Lucrare de seminar

10.3 Pondere din
nota finală
50% evaluare pe
parcurs
50% activitate
seminarială

10.6 Standard minim de performanţă
x

Data completării
………………

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

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

Semnătura titularului de seminar
…………………………..
Semnătura şefului departamentului
.............................................
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