
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea / Departamentul  Istorie 
1.3 Catedra  
1.4 Domeniul de studii  Istorie 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea RELAŢII, INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE   
 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei RELAŢII INTERNAŢIONALE. ISTORIE ŞI POLITOLOGIE 
2.2 Titularul activităților de curs CONF.UNIV.DR. ADRIAN VIȚALARU 
2.3 Titularul activităților de seminar CONF.UNIV.DR. ADRIAN VIȚALARU 
2.4 Anul 
de studiu 

II 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de 
evaluare 

Examen 2.7 Regimul 
disciplinei 

OB 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care:   3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  1 
3.4 Total ore din planul de învățământ  42 din care:   3.5 curs  28 3.6 seminar/laborator  14 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 23 
Tutoriat  
Examinări 10 
Alte activități...................................  
3.7 Total ore studiu individual 83  
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite  5 
 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum X 
4.2 de competențe X 
 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfășurare a 
cursului 

X 

5.2 de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

X 

 
 

6. Competențe specifice acumulate 

6.
1 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 

Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate al istoriei relațiilor internaționale, a termenilor tehnici 
și a conceptelor de bază din domeniu 
Stabilirea faptelor istorice pe baza informațiilor din surse primare si interpretarea lor. 
Utilizarea unor metode moderne de cercetare și interpretare istorică 
Capacitatea de participare la dezbateri publice si manifestări științifice consacrate problematicii 
relațiilor, instituțiilor și organizațiilor internaționale 
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Îndeplinirea eficientă, la termen și cu rigurozitate, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 
principiilor eticii activității științifice, aplicarea riguroasă a regulilor de citare și respingerea 
plagiatului.  
Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup și de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri 
diverse.  
Căutarea, identificarea si utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învățare; conștientizarea 
motivațiilor învățării continue 
Dezvoltarea obișnuinței dezbaterii argumentate și a construcției logice a discursului 
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției si adaptabilității la 
cerințele pieței muncii specifică domeniului 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
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Cursul își propune să familiarizeze masteranzii cu principalele paradigme şi teorii care stau la baza 
analizei relaţiilor internaţionale, precum şi cu premisele istorice, teoretice şi filosofice de la care s-a 
pornit în elaborarea acestora. 
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La finalizarea acestei discipline, studenții vor fi capabili: să cunoască principale teorii și paradigme ale 
relațiilor internaționale; să însușească terminologia specifică teoriei relațiilor internaționale; să 
analizeze diferite momente ale istoriei relațiilor internaționale din perspectiva teoriilor. 

 
 

8. Conținuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observații 

Curs introductiv 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Idealismul internaționalist și relațiile internaționale Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Realismul politic (I) 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Realismul politic (II) 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Neorealismul 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Școala engleză 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Constructivismul 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Ecologismul internațional  

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Actori ai relațiilor internaționale 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Sistemul internațional 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Puterea în relațiile internaționale Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Alianțele în relațiile internaționale (I) 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Alianțele în relațiile internaționale (II) 

 
Prelegerea academică, 
expunerea, metode euristice 

 

Școala de la Copenhaga și problema securității Prelegerea academică,  



expunerea, metode euristice 

Bibliografie: 
Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard, Teorii ale relațiilor internaționale, Iași, 2008. 
Buzan, Barry, Popoarele, statele și teama, Chișinău, 2000. 
Buzan, Barry; Weaver, Ole; de Wilde, Jaap, Securitatea – un nou cadru de analiză, Cluj-Napoca, 2011. 
Carr, E. H., Criza celor douăzeci de ani (1919-1939). O introducere în studiul relațiilor internaționale, Iași, 2011. 
Cioculescu, Șerban Filip, Introducere în teoria relațiilor internaționale, București, 2007. 
Goldstein, Joshua S.; Pevehouse, Jon C.,  Relaţii internaţionale, Iaşi, 2008. 
Guzzini, Stefano, Realism și Relații Internaționale, Iași, 2000. 
Harrison, Ewan, Sistemul internațional după războiul rece, Iași, 2010. 
Mădălina Tomescu, Jus Cogens. Între teoria şi practica relaţiilor internaţionale, Edit. Cartea Universitară, Bucureşti, 2005. 
Miroiu, Andrei; Ungureanu, Radu-Sebastian; Biró, Daniel, Manual de relații internaționale, Iași, 2006. 
Iulia Motoc, Teoria relaţiilor internaţionale-sursele filosofiei morale şi a dreptului, Edit. Paideia, Bucureşti, 2001 
Vasquez, John A.; Elman, Colin; Waltz, Kenneth N., Realismul și balanța de putere. O nouă dezbatere, Iași, 2012. 
Waltz, Kenneth N., Teoria politicii internaționale, Iași, 2006. 
 
 

8. 2 Seminar Metode de predare Observații 

Seminar introductiv 
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Alfred Zimmern – teoria și practica idealismului  
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Perspective asupra păcii și războiului la Hans 
Morgethau  

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Cauzele războaielor în concepția lui Kenneth N. Walz 
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Interdependența complexă în relațiile internaționale 
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Conceptul de societate internațională. Ideile lui Martin 
Wight 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Ecocentrismul 
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Rolul ONG-urilor în relațiile internaționale 
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Noi actori ai relațiilor internaționale – organizațiile 
teroriste 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Sisteme internaționale. O discuție asupra concepțiilor 
lui Berry Buzan și Richard Little 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

State slabe și state eșuate 
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Rolul alianțelor în epoca post - război rece 
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Securitate regională: teoria complexului de securitate 
 

Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Securitate națională. Cazul României Prelegerea; conversaţia 
euristică 

 

Bibliografie: 
Buzan, Barry; Little, Richard, Sisteme internaționale în istoria lumii. Reconfigurarea studiului relațiilor internaționale, Iași,  
2009. 
Gilpin, Robert, Război şi schimbare în politica mondială, Craiova, 2000. 
Griffiths, Martin, Relaţii internaţionale. Şcoli, curente, gânditori, Bucureşti, 2003.  
Hoffmann, Stanley, Ianus şi Minerva. Eseuri asupra teoriei şi practicii politicii internaţionale, Chişinău, 1999. 
Kennedy, Paul, Ascensiunea și decăderea marilor puteri. Transformări economice și conflicte militare din 1500 până în 2000, 
Iași, 2011. 
Keohane, Robert O.; Nye, Joseph S., Putere și interdependență, Iași, 2009. 
Miroiu, Andrei, Balanţa şi hegemonie, Bucureşti, 2003. 
Morgenthau, Hans, Politica între națiuni: lupta pentru putere și lupta pentru pace, Iași, 2007. 



Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale. Crizele din Europa de Sud-Est în anii ’90, Iași, 
2010.  
Wight, Martin, Politica de putere, Chişinău, 1998 
Walt, Stephen M., Originea alianțelor, Iași, 2008. 
Waltz, Kenneth N., Omul, statul și războiul. O analiză teoretică, Iași, 2001. 
Wendt, Alexander, Teoria socială a politicii internaționale, Iași, 2011. 

 
 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

X 
 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

 
10.4 Curs 

Însuşirea corespunzătoare a 
cunoştinţelor specifice 

Examen 
 

50% lucrare scrisă
 

 
10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea corespunzătoare a 
cunoştinţelor specifice 

Participarea la discuții și prezentarea unui 
subiect din tematică 

50% activitatea 
de seminar 

10.6 Standard minim de performanță 

X 

 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 

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

 


