FIŞA DISCIPLINEI

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 8/21.09.2017

(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţă
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene
2.1. Denumirea disciplinei
Relaţii internaţionale I.: Istoria relaţiilor
internaţionale
2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs Lect. univ. dr. Murádin János Kristóf
2.3. Titularul (ii) activităţilor de seminar
Lect. univ. dr. Murádin János Kristóf
laborator
proiect
2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
3
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

42

Din care: 3.5. curs

28

3.3. seminar /
laborator/
proiect/
practica
3.6. seminar/
laborator/
proiect/
practica

Distribuţia fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activităţi:
3.7. Total ore studiu individual
83
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Numărul de puncte de credit
5

DI

1

14

ore
25
22
16
14
6
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
- Este de folos dacă studentul a urmat deja cursuri de istorie universală

4.2. de competenţe

sau de istoria Europei
- Cunoaşterea celor mai importante evenimente istorice din secolul 20.
- Cunoaşterea profundă a geografiei politice ale lumii şi ale Europei
- Cunoaşterea vreunuia dintre limbile de circulaţie internaţională

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului

5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

- Existenţa de laptop/calculator şi proiector
- Existenţa tablei
- Prezenţa deosebit de recomandată a studenţilor la curs
- Existenţa de laptop/calculator şi proiector
- Existenţa tablei
- Prezenţa neapărată a studenţilor la seminar

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
- Posibilitatea de a surprinde aplicarea diferitelor teorii ale relaţiilor internaţionale (idealism,
realism, geopolitică, etc.) în practica diplomatico-politico-militară oferită de secolele 20 şi 21.
- Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul relaţiilor internaţionale în descrierea şi
explicarea evenimentelor sau proceselor.
- Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi internaţionale.

- Soluţionarea unor situatii-problemă din domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor
europene, de o complexitate medie, cu soluţii bazate pe alegeri multiple.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

- Familiarizarea studenţilor cu cele mai importante evenimente politicomilitare începând din 1914 până la începutul secolului 21, astfel, încât să fie
evidenţiate importanţa şi rolul relaţiilor internaţionale în procesele istorice
desfăşurate.
- Însuşirea unei noi viziuni globale asupra secolului 20 şi asupra începutului
secolului 21, bazată pe o abordare de tip cauză-efect.
- Împuternicirea spiritului obiectivităţii în abordarea evenimentelor.
- Cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp, precum şi a
responsabilităţii faţă de muncă.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Introducere: originile disciplinei, conceptele de bază,
noţiuni generale, tipuri de analiză, importanţa şi rolul
relaţiilor internaţionale în secolele 20 şi 21.
Primul Război Mondial: Competiţia marilor puteri şi
formarea celor două sisteme de alianţă la sfârşitul

Metode de predare
Curs clasic, combinat cu
prezentări Power Point.
Comunicare
Curs clasic, combinat cu
prezentări Power Point.

Observaţii
2 ore
2 ore

secolului 19 şi la începutul secolului 20, izbucnirea
Primului Război Mondial, formarea diferitelor
fronturi, intrarea în război a noilor aliaţi şi cele mai
importante bătălii. Revoluţia rusă şi preluarea puterii
de către bolşevici. Încheierea armistiţiilor şi sfârşitul
Primului Război Mondial. Epoca republicii sfaturilor
maghiare, întemeierea şi caracteristicile regimului
horthyst.
Sistemul de la Versailles: Diferitele concepte şi
viziuni ale marilor puteri asupra viitorului: Statele
Unite ale Americii (wilsonianism), Rusia Sovietică,
Marea Britanie, Franţa, Italia, şi Japonia în ajunul
tratatelor de pace din 1919–1920, înfiinţarea Ligii
Naţiunilor, retragerea SUA de la conferinţa de pace.
Tratatele de Pace de la Versailles, Saint Germain,
Neuilly şi Trianon. Destrămarea Imperiului Otoman şi
naşterea Turciei moderne, Tratatul de Pace de la
Lausanne.
Perioada interbelică I. – anii ’20: conferinţa de la
Washington, înfiinţarea Uniunii Sovietice, înfiinţarea
Micii Antante, situaţia Germaniei învinse, ajungerea la
putere al lui Mussolini în Italia şi caracteristicile
fascismului italian, conferinţele de la Geneva, Rapallo,
Locarno şi Pactul Briand–Kellogg, redefinirea
relaţiilor germano–franceze (rolul lui Gustav
Stresemann şi Aristide Briand). Ajungerea lui Stalin la
putere în Uniunea Sovietică şi caracteristicile dictaturii
staliniste.
Perioada interbelică II.– anii ’30: criza economică
mondială şi urmările sale, diferite concepte de ieşire
din criză, ajungerea lui Hitler la putere în Germania şi
caracteristicile nazismului, crizele politico-militare ale
anilor ’30, invazia Abesiniei, Anschluss-ul, relaţiile
politico-diplomatice ale Germaniei naziste cu marile
puteri europene occidentale (Marea Britanie, Franţa),
analiza relaţiei italo-germane în ajunul celui de al
doilea război mondial, Axa Berlin–Roma–Tokio,
Pactul Anticomintern, Pactul de Oţel. Conferinţa de la
München şi dezmembrarea Cehoslovaciei. Programul
revizionist al Ungariei şi cele două Dictate de la
Viena.
Cel de al Doilea Război Mondial: criza poloneză şi
izbucnirea celui de al Doilea Război Mondial, războiul
dintre Uniunea Sovietică şi Finlanda, invadarea
Danemarcei şi a Norvegiei, campania militară
germană în Europa Occidentală din 1940 şi armistiţiul
de la Compiégne, conflictul greco-italian, invadarea
Iugoslaviei şi campania militară germană dusă
împotriva Uniunii Sovietice în 1941. Atacul de la
Pearl Harbor şi intrarea în război al Statelor Unite.
Frontul din Africa de Nord între 1941 şi 1943.
Debarcarea Aliaţilor în Sicilia şi luptele desfăşurate pe
teritoriul Italiei. Debarcarea Aliaţilor în Normandia şi
eliberarea Franţei. Ieşirea României din război şi
ofensiva în munţii Ardeni. Întâlnirea la Moscova al lui

Comunicare

Curs clasic, combinat cu
prezentări Power Point.
Comunicare

2 ore

Curs clasic, combinat cu
prezentări Power Point.
Comunicare

2 ore

Curs clasic, combinat cu
prezentări Power Point.
Comunicare

2 ore

Curs clasic, combinat cu
prezentări Power Point.
Comunicare

2 ore

Churchill cu Stalin: „acordul procentajelor”.
Armistiţiul Germaniei şi a Japoniei şi sfârşitul celui de
al Doilea Război Mondial.
Primii ani postbelici: urmările celui de al Doilea
Curs clasic, combinat cu
2 ore
Război Mondial asupra vieţii politice globale, noile
prezentări Power Point.
seturi de relaţii internaţionale, înfiinţarea Organizaţiei Comunicare
Naţiunilor Unite, problema germană, redefinirea
zonelor de influenţă, Tratatele de Pace de la Paris.
Schimburile de populaţie şi lăsarea „cortinei de fier” în
Europa.
Sistemul bipolar: „telegrama lungă”, Planul Marshall Curs clasic, combinat cu
2 ore
şi Doctrina Truman, întemeierea celor două state
prezentări Power Point.
germane, înfiinţarea Cominform-ului şi a C.A.E.R.Comunicare
ului, bomba atomică ca noul factor în relaţiile
internaţionale, rolul superputerilor în politica
mondială, întemeierea Consiliului Europei, primele
crize ale Războiului Rece: prima criză a Berlinului şi
războiul din Coreea.
Războiul Rece I.: ideologia „celor două tabere”
Curs clasic, combinat cu
2 ore
(Jdanov), înfiinţarea NATO şi a Pactului de la
prezentări Power Point.
Varşovia, Doctrina „Roll back” al lui Eisenhower,
Comunicare
criza canalului Suez, revoluţia maghiară din 1956,
„dezgheţul” şi spiritul de la Geneva.
Războiul Rece II.: era hruscioviană, a doua criză a
Curs clasic, combinat cu
2 ore
Berlinului, criza rachetelor din Cuba, Doctrina
prezentări Power Point.
Brejnev, criza cehoslovacă din 1968, războiul din
Comunicare
Vietnam.
Războiul Rece III.: procesul de la Helsinki,
Curs clasic, combinat cu
2 ore
constituirea Organizaţiei de Securitate şi Cooperare în prezentări Power Point.
Europa (O.S.C.E.), criza petrolului din 1973, războiul Comunicare
din Afganistan, noua politică a lui Gorbaciov,
întâlnirile SUA-URSS la cel mai înalt nivel în cea de a
doua jumătate a anilor 1980.
Prăbuşirea sistemului bipolar: efectele revoluţiilor
Curs clasic, combinat cu
2 ore
din 1989 în Europa Centrală şi de Est, reunificarea
prezentări Power Point.
Germaniei, destrămarea URSS-ului, desfiinţarea
Comunicare
Pactului de la Varşovia şi a C.A.E.R.-ului, redefinirea
relaţiilor internaţionale în noul sistem unipolar.
Constituirea noului sistem unipolar: rolul Statelor
Curs clasic, combinat cu
2 ore
Unite ale Americii în noua ordine mondială,
prezentări Power Point.
problemele economice din fosta „tabără socialistă”,
Comunicare
redefinirea rolului NATO în contextul războiului din
Iugoslavia.
La cumpăna mileniilor: dezvoltarea Uniunii
Curs clasic, combinat cu
2 ore
Europene şi lărgirea sa spre estul continentului,
prezentări Power Point.
reforma economico-politică din Republica Populară
Comunicare
Chineză, noua problemă a terorismului mondial,
problemele ecologice mondiale, efectele pozitive şi
negative ale procesului globalizării.
Bibliografie
1. Applebaum, Anne: Vasfüggöny: Kelet-Európa megtörése 1944–1956, Európa Kiadó, Budapest,
2014.
2. Biró, Daniel: Relațiile internaționale contemporane, Editura Polirom, Iaşi, 2013.
3. Carlsnaes, Walter–Thomas Risse–Beth A. Simmons: Handbook of international relations, Sage
Publications, Los Angeles–London–New Delhi, 2007.

4. Goldstein, Joshua: International relations, Pearson Longman, New York, 2008.
5. Gyarmati György (szerk.): A Páneurópai Piknik és a határáttörés, Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, L'Harmattan Kiadó, Sopron,
Budapest, 2014.
6. Havas Péter: Attlee-től Brownig. A brit Munkáspárt kormányzási tapasztalatairól (1945–2008),
Politikatörténeti Füzetek XXIX., Napvilág Kiadó, Budapest, 2009.
7. Johnson, Boris: A Churchill-tényező, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015.
8. Keegan, John: Az első világháború, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.
9. Kissinger, Henry: Kínáról, Antall József Tudásközpont, Budapest, 2014.
10. Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok külpolitikájának története, Antall József Tudásközpont,
Budapest, 2014.
11. Maruzsa Zoltán Viktor: Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállástól az európai integrációig,
Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, 2007.
12. Romsics Ignác: A 20. század rövid története, Rubicon Kiadó, Budapest, 2007.
13. Zakaria, Fareed: Lumea postamericană, Editura Polirom, Iaşi, 2009.
8.2. Seminar
Metode de predare
Observaţii
Prezentare de referate,
Reorganizări în spaţiul central şi est-european la
discuţii
sfârşitul Primului Război Mondial: destrămarea
Imperiului Austro-Ungar şi a Imperiului Otoman.
Problema coloniilor şi noul sistem al mandatelor.
Constituirea Micii Antante. Pactul Balcanic. Politica
de „Cordone Sanitaire” a Franţei. Intervenţia în Rusia
bolşevică.
Prezentare de referate,
Relaţii economice şi politice în perioada
discuţii
interbelică: reconstruirea economică postbelică,
problema datoriilor şi recompenselor de război, criza
regiunii Ruhr, politica lui Stresemann, planurile
Dawes şi Young, noile sfere de influenţă italiene şi
franceze în Europa de Est din punct de vedere
economic şi politic.
Prezentare de referate,
Sistemele de alianţă, sfere de influenţă şi relaţiile
discuţii
dintre marile puteri în timpul celui de Al Doilea
Război Mondial: Sfera de influenţă a Germaniei
naziste în Europa Centrală şi de Est, Pactul
Ribbentrop-Molotov, întâlnirea de la Hendaye, planul
„Marii regiuni de bunăstare sud-est asiană”,
Conferinţele de la Casablanca, Cairo, Teheran, Ialta şi
Potsdam, „cooperarea antagonistică”.
Prezentare de referate,
Strategiile militare ale Războiului Rece: cursa
discuţii
înarmării, sistemul regional de alianţe: Tratatul de la
Bruxelles, NATO (doctrinele „represiunii totale” şi a
„reacţiunii flexibile”), Pactul de la Bagdad, CENTO,
SEATO, Tratatul de la Varşovia, problema
descurajării nucleare, „Force de Frappe”, „războiul
stelelor”, acordurile de dezarmare, SALT I, SALT II,
ABM, şi cele trei acorduri START.
Lumea coloniilor şi mişcarea de nealiniere:
destrămarea Imperiului Britanic şi francez după cel de
al Doilea Război Mondial, înfiinţarea Commonwealthului, independenţa coloniei India, Conferinţa de la

Prezentare de referate,
discuţii

-

Bandung şi spiritul de nealiniere, războaiele de
independenţă din Algeria şi Indochina, sistemul de
state prosovietice din Africa, războiul din Angola,
războiul insulelor Falkland.
Prezentare de referate,
Orientul Apropiat – zonă de conflict permanent:
discuţii
cele cinci războaie ale Israelului cu ţările arabe,
Tratatul de Pace de la Camp David, conflictul libanez,
atentatul din 1979 împotriva ambasadei SUA din
Teheran, războiul dintre Irak şi Iran, primul război din
Golf, „primăvara arabă” din 2011 şi războiul civil din
Libia, războiul civil din Siria şi proclamarea Statului
Islamic, criza refugiaților din 2015-2017: cauze și
efecte.
Noi tipuri de conflicte în secolul 21: lovitura teroristă Prezentare de referate,
discuţii, recapitulare, sintetizare
din 11 septembrie 2001 şi urmările sale, organizaţii
teroriste (Hamas, Hezbollah, Al Quaeda, Statul
Islamic), războaiele din Irak şi Afganistan, criza din
Ucraina.
Bibliografie
1. Ablonczy Balázs: Trianon-legendák, Jaffa Kiadó, Budapest, 2015.
2. Biró, Daniel: Relațiile internaționale contemporane, Editura Polirom, Iaşi, 2013.
3. Carlsnaes, Walter–Thomas Risse–Beth A. Simmons: Handbook of international relations, Sage
Publications, Los Angeles–London–New Delhi, 2007.
4. Keegan, John: Az első világháború, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.
5. Kissinger, Henry: Világrend, Antall József Tudásközpont, Budapest, 2016.
6. Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban, Kárpátia Stúdió Kiadó, Budapest,
2014.
7. Romsics Ignác: A 20. század rövid története, Rubicon Kiadó, Budapest, 2007.
8. Zakaria, Fareed: Lumea postamericană, Editura Polirom, Iaşi, 2009.
8.3. Laborator
Metode de predare
Observaţii
Bibliografie
8.4. Proiect
Metode de predare
Observaţii
Bibliografie
8.5. Practica
Metode de predare
Observaţii
Bibliografie
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Aprofundarea cunoştinţelor de specialitate
- Însuşirea şi folosinţa termenilor ştiinţifice specifice
- Întărirea competenţei de analiză
- Dezvoltarea competenţei de comunicare
10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: - prezență la minim 7 cursuri și 4 seminarii
- absențele între 7 și 10 cursuri, precum între 3
și 4 seminarii pot fi compensate cu întocmirea
unei lucrări în plus
- în cazul absențelor la 10 sau mai multe
cursuri și respectiv 5 sau mai multe seminarii
nu se permite prezentarea la evaluare

- îndeplinirea obligațiilor de seminar
(prezentarea unei teme, și elaborarea unui
referat pe baza acesteia, până la sfârșitul
semestrului)
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota
finală
60%
10%

Cunoştinţe în materie
Examen oral
Parcurgerea bibliografiei Examen oral
de specialitate
Prezenţa şi activitatea la Evaluare pe parcurs
5%
cursuri
10.5 .
Seminar
Prezenţa şi activitatea la Evaluare pe parcurs
5%
seminarii
Activitate individuală
Prezentare de referat
10%
Activitate individuală
Elaborare de referat
10%
Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
- Prezenţa la cursuri şi la seminarii este obligatorie. Se acceptă cel mult 7 absenţe motivate la cursuri şi 3
absenţe motivate la seminarii.
- Absenţele se compensează prin întocmirea unei lucrări de maxim 6 pagini legată de teme concrete, oferite
de către titularul disciplinei.
- Prezentarea de către studenţi a unei tematici alese din cele oferite de titularul disciplinei.
- Elaborarea unui referat de maxim 6 pagini pe tema aleasă până la sfârşitul semestrului.
- Parcurgerea în timpul semestrului a cel puţin unuia dintre cărţile de specialitate menţionate în bibliografia
cursului.
- Dovada cunoştinţei ambelor teme trase la examenul oral.
10.4. Curs

Data completării

Semnătura titularului disciplinei

12 septembrie 2017

Data avizării în departament
21.09.2017

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

Semnătura titularului/rilor de aplicații
...........................

Semnătura directorului de departament
…............................

