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
Analiza conflictelor internaţionale
Bakk Miklós
Bakk Miklós

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 4 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
33
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 cu proiector
Sală cu proiector

DO
2

28

ore
4
4
5
3
3

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

- Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, analizarea si evaluarea
organizării socio-politice
- Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din
domeniul ştiinţelor politice
- Elaborarea si comunicarea unor planuri si proiecte în domeniul asigurării securităţii - Aplicarea
modelelor de tip prospectiv pentru realizarea unor planuri strategice de securitate la nivel naţional,
regional sau internaţional
- Asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse
- Descrierea conceptelor fundamentale din domeniul negocierii şi medierii situațiilor de securitate
- Utilizarea metodelor fundamentale din domeniul medierii şi negocierii în securitatea locală,
regională, națională și internațională
- Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situaţii de mediere şi negociere date în domeniul asigurării
securității
- Evaluarea critică a expertizelor de specialitate în managementul conflictelor, sub îndrumare
tutorială
- Simularea unor scenarii asociate unei situaţii de criză în domeniul securităţii şi prezentarea
soluţiilor de negociere si mediere a acesteia
Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la
nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua
limbi străine
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor
paliere ierarhice
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii

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

Realizarea unei înţelegeri avansate a condiţiilor determinante ale conflictelor
internaţionale şi a explicaţiei cauzelor şi efectelor acestora, în vederea
determinării celor mai bune strategii de soluţionare a conflictelor
internaţionale
Buna cunoaştere a cauzelor conflictului şi a motivaţiilor părţilor •
Cunoaşterea celor mai potrivite metode şi tehnici de management al
conflictelor în toate fazele de desfăşurare a acestora • Creşterea capacităţii de
analiză, previziune şi dezvoltare de scenarii pe baza unei bune cunoaşteri a
metodologiei de analiză a conflictelor internaţionale şi a arii importante de
studii de caz.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Introducere: definirea şi tipologia conflictelor, fazele
conflictului
Teorii ale conflictului I
Teorii ale conflictului II
Nivele de analiză, metode şi instrumente de analiză a
conflictelor internaţionale
Cauzele conflictelor internaţionale
Actorii conflictelor internaţionale
Metodologia studiului de caz
Prevenirea conflictelor internaţionale
Analiza şi prognoza pericolelor de escaladare
Desfăşurarea conflictelor internaţionale
Strategii de mediere a conflictelor internaţionale
Strategii de pacificare

Metode de predare

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Management şi reconstrucţie post-conflict
2 ore
Comunitatea internaţională şi intervenţia umanitară în
2 ore
conflictele secolului XXI
Bibliografie
Clingendael Institute, International Conflict Management: Analysis and Intervention, manual de training,
2005.
Geller, Daniel şi Singer, David, Nations at War: A Scientific Study of International Conflict, 4 Cambridge
University Press, 2000.
Hlihor, Constantin şi Hlihor, Ecaterina, Comunicarea în conflictele şi crizele internaţionale. Secolul XX şi
începutul secolului XXI, Editura Comunicare.ro, 2010.
Ingram, Alan şi Dodds, Klaus (eds.), Spaces of Security and Insecurity: Geographies of the War on Terror,
Burlington, Ashgate, 2009.
Nicholson, Michael, Rationality and the Analysis of International Conflict, Cambridge University Press,
1997.
Nye, Joseph S., Jr., Înţelegerea conflictelor internaţionale. O introducere în teorie şi istorie, Antet, Bucureşti,
2005.
8.2. Seminar
Metode de predare
Observaţii
Prezentarea tematicii şi a metodologiei de lucru.
4 ore
Conflictul în lumea antică şi medievală.
Conflictul modern
4 ore
Cauzele, desfăşurarea şi consecinţele celor două
4 ore
războaie mondiale
Conflictele din Europa de SE după Războiul Rece
4 ore
Conflictele din fostul spaţiu sovietic
4 ore
Conflicte internaţionale în Orientul Mijlociu
4 ore
Viitorul conflictului internaţional
4 ore
Bibliografie
Hay Peter et al, Resolving International Conflicts, CEU Press, Budapesta, 2009.
Hlihor, Constantin şi Hlihor, Ecaterina, Comunicarea în conflictele şi crizele internaţionale. Secolul XX şi
începutul secolului XXI, Editura Comunicare.ro, 2010.
Michael Eddison, Violent Politics : Strategies of Internal Conflict, Palgrave MacMillan, 2002.
Nye, Joseph S., Jr., Înţelegerea conflictelor internaţionale. O introducere în teorie şi istorie, 5 Antet,
Bucureşti, 2005.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrari relevante din domeniu, publicate in tara si strainatate; •
Programa analitică este compatibilă cu cele oferite în universităţile de prestigiu din ţară şi străinătate; •
Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil
sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie
internationala
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

Cunoaşterea conceptelor
şi metodologiei de
analiză a conflictelor

Examen scris

10.3. Pondere din nota
finală
60%

Buna cunoaştere a
literaturii de specialitate
10.5 .

Seminar

capacitatea de analiză şi
s- inteză
- capacitatea de lucru în
echipă
- evaluarea abilităţilor de
comunicare
interpersonală, gândire
critică, imaginaţie şi
anticipaţie

Evaluare pe parcurs a
activităţii
Evaluarea unui eseu şi a
unei recenzii de carte

40%

Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă

Data completării

Semnătura titularului disciplinei

Semnătura titularului/rilor de aplicații

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

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

17. 09. 2017
Data avizării în departament
21. 09. 2017

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

