Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 8/21.09.2017

FIŞA DISCIPLINEI
(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
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
Sociologia relaţiilor internaţionale
Tőkés Gyöngyvér
Tőkés Gyöngyvér

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs
2.3. Titularul (ii) activităţilor de seminar
laborator
proiect
2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
4
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

56

Din care: 3.5. curs

28

2.7. Regimul disciplinei

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
19
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Numărul de puncte de credit

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului
5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului
6. Competenţele specifice acumulate

Sală dotată cu proiector
Sală dotată cu proiector

DO

2

28

ore
6
4
4
3
2

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

Analizarea şi interpretarea proceselor politice naționale și europene
Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul istoriei în descrierea şi explicarea
evenimentelor sau proceselor
Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din
domeniul istoriei
Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul istoriei

Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil)

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

Cursul îşi propune să prezinte studenţilor principalele aspecte ce ţin de modul
în care statele se comportă pe arena internaţională, care sunt elemente care
structurează deciziile lor. În prima parte a cursului studenții vor însușii
conceptele sociologice de bază legate de structurile puterii, iar în a doua parte
a cursului vor adopta cunoștiințe legate de natura și carateristicile relațiilor
internaționale.

7.2. Obiectivele specifice

 Însuşirea conceptelor fundamentale din domeniul sociologiei relațiilor
internaționale,
 Însuşirea principalelor perspective teoretice ce fundamentează
explicarea sociologică a fenomenelor din domeniul relațiilor
internaționale.
 Însușirea capacității de a analiza aspectele a relațiilor internaționale
din perspectiva sociologică.
 Înţelegerea şi abordarea critică a temelor din domeniul sociologiei
relațiilor internaționale,
Să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de utilitatea politică și socială a
investigării fenomenelor relațiilor internaționale.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Abordarea sociologică, obiectul relațiilor
internaționale, sociologia relațiilor internaționale
2. Structurile puterii în societate: structura socială a
societății
3. Structurile puterii în societate: inegalitățile sociale și
migrația
4. Tipurile societăților
5. Structurile puterii în societate: inegalitățile culturale
și rasiale
6. Structurile puterii în societate: politicul, guvernarea
și statul
7. Structurile puterii în societate: armata și războiul
8. Ordinea în politica mondială
9. Menținerea ordinii în politica mondială

Metode de predare

Observaţii
2 ore/tematica

10. Balanța de putere și ordinea internațională
11. Războiul și ordinea internațională
12. Diplomația și ordinea internațională
13. Dreptul internațional și ordinea internațională
14. Marile puteri și ordinea internațională. Alternative
ale sistemului internațional actual
8.2. Seminar
Metode de predare
Observaţii
1. seminar: Alegerea problemei de cercetare
2 ore/tematica
2. seminar: Elaborarea plnului de cercetare
3. seminar: Căutarea bibliografiei
4. seminar: Elaborarea instrumentului cercetării
5. seminar: Pregătire prelucrării datelor culese
6. seminar: Analiza datelor, structura lucrării
7. seminar: Prezentarea cercetărilor în Power Point,
depunerea lucrărilor
Bibliografie
Boudon, Raymond (1999): Tratat de sociologie. Bucureşti, Humanitas
Brown, Chris (2005): Understanding international relations. Palgrave, Houndmills
Elias, Norbert (2004): A civilizáció folyamata. Gondolat, Budapest
Giddens, Anthony (1995): Szociológia. Osiris, Budapest
Roth Endre (2004): Szociológia és társadalom. Scientia, Cluj
Zamfir, Cătălin–Vlăsceanu, Lazăr coord. (1993): Dicţionar de sociologie. Babel, Bucureşti
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

10.5 .

Participarea la cursuri
este obligatoriu: 7
prezenţe sunt obligatorii
pentru acceptarea
studentului la examen.
Pentru mai mult de 7
absenţe se scade nota
finală a studentului în
felul următor: 0,5 punct /
curs.

Evaluare scrisă la sfârșitul
perioadei de studiu

10.3. Pondere din nota
finală
100%

Seminar
Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
 sunt permise patru absențe. Peste patru absențe studentul este obligat să întocmească un referat și să o
predea până sâmbăta premergătoare examenului.
 pentru examen studenţii au obligaţia să cunoască conţinutul cursului şi bibliografia aferentă

Data completării
17. 09. 2017

Semnătura titularului disciplinei
..................................

Data avizării în departament
21. 09. 2017

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

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

