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D.20.16 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” din Iaşi
Istorie
Istorie
Master
RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei MINORITĂŢI ŞI GEOPOLITICĂ ÎN BALCANI – SECOLUL XX
2.2 Titularul activităţilor de curs
CONF. DR. IONUŢ NISTOR
2.3 Titularul activiţilor de seminar CONF. DR. IONUŢ NISTOR
2.4 Anul de studiu II
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
4
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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2
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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 şi interpretarea lor.
- Utilizarea unor metode moderne de cercetare şi interpretare istorică.
- 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.
- Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor
învăţării continue.
- Dezvoltarea obişnuinţei dezbaterii argumentate şi a construcţiei logice a discursului.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul abordează relaţiile dintre statele din Balcani şi minorităţile naţionale pe parcursul
secolului XX, într-o analiză diacronică şi sincronică. De asemenea, îşi propune să ofere o
dimensiune comparată unor procese şi fenomene relativ similare spaţiului de referinţă.
7.2 Obiectivele specifice

Analiza actelor internaţionale referitoare la protecţia minorităţilor naţionale; Explicarea
termenilor de minoritate naţională, drepturi individuale, drepturi colective; Analiza
comparată a sistemelor de protecţie a minorităţilor naţionale din diferite state din
Balcani; Analiza sistemului de protecţie a minorităţilor din România.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

„Minoritate” – un concept în definire

Prelegerea; conversaţia

Sistemul de protecţie a minorităţilor în perioada interbelică

Prelegerea; conversaţia

Politicile faţă de minorităţi în timpul celui de-al Doilea Război Prelegerea; conversaţia
Mondial
Minorităţile din Balcani în perioada 1945-1989

Prelegerea; conversaţia

Statele din Balcani şi minorităţile naţionale după 1989

Prelegerea; conversaţia
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(ore şi referinţe bibliografice)

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
Facultatea de Istorie, Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale, master, IF

Bibliografie
1. Andreescu Gabriel, Naţiuni şi minorităţi, Iaşi, 2004.
2. Attila Demeter M., Naţionalism, multiculturalism, minorităţi naţionale, Cluj Napoca, 2012.
3. Attila Gidó, Horváth István, Pál Judit, 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est, Cluj Napoca,
2010.
4. Chiriac Marian, Provocările diversităţii: politici publice privind minorităţile naţionale şi religioase în România, Cluj
Napoca, 2005.
5. Comisia internaţională pentru studierea Holocaustului în România, Raport final, Bucureşti, 2005.
6. Taras Ray (coord.), National identities and ethnic minorities in Eastern Europe: selected papers from the Fifth World
Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995.
7. Tănăsescu Tudor, Protecţia drepturilor identitare ale minorităţilor naţionale în tratatele României cu ţările vecine,
Bucureşti, 2006.
8. 2 Seminar/laborator
-

Metode de predare

Analize de text;
Realizarea unor proiecte individuale şi de grup,
plecând de la tematica generală a cursului.

Observaţii

dezbaterea;
conversaţia;
demonstraţia

Bibliografie:
1. Iancu Carol, Emanciparea evreilor din România: (1913-1919): de la inegalitatea civică la drepturile de minoritate:
originalitatea unei lupte începând cu războaiele balcanice şi până la Conferinţa de Pace de la Paris, Bucureşti, 1998.
2. Ivan Adrian, Stat, majoritate şi minoritate naţională în România (1919-1930). Cazul maghiarilor şi germanilor din
Transilvania, Cluj Napoca, 2010.
3. Marinescu C. Gh., Diplomaţia României şi tratatele internaţionale privind minorităţile naţionale, 2000.
4. Tănăsescu Tudor, Minorităţile: repere instituţionale şi legislative, Bucureşti, 2006
5. Toth Szilard, Partidul Maghiar şi problema minorităţii maghiare în Parlamentul României în perioada interbelică, Cluj
Napoca, 2008.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori 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
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor Examen scris
specifice; Însşirea limbajului istoric

10.5
Seminar/laborator

Formarea abilităţilor pentru analiza
documentelor istorice; Exersarea
capacităţii de sinteză, prin abordări
tematice

Verificare pe parcurs

10.3 Pondere din
nota finală
50% examen
50% activitate de
seminar

10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la discuţii, însuşirea noţiunilor de bază, observaţiile personale.

Data completării

Semnătura titularului de curs

.......................

.......................................

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

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

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