
 
Anexa 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social – Politice 

Domeniul de studii RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE 

Ciclul de studii LICENȚĂ 

Programul de studii/calificarea RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ANALIZA CONFLICTELOR INTERNAȚIONALE 

Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. COZIANU ANDREEA-IOANA 

Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. COZIANU ANDREEA-IOANA 

Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare examen 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

0311 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 2 Curs 1 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

II d) Tutorat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi):  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 69 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Probleme fundamentale ale lumii contemporane 

Competenţe  Asimilarea cunoştinţelor generale şi de orientare în conformitate cu principiile, instrumentele şi 

problematicile specifice conflictelor internaționale. 

 Conştientizarea problematicii şi temelor aflate în dezbaterea conflictelor internaționale. 

 Conturarea viziunii critice asupra realităţilor contemporane şi conștientizarea aspectelor referitoare 

la modul în care conflictele internaționale afectează existența și activitatea umană. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  On site: Notebook, videoproiector, ecran de proiecție; On line: conexiune internet, 

Google Meet, Google Classroom 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  On site: Notebook, videoproiector, ecran de proiecție; On line: conexiune internet, 

Google Meet, Google Classroom 

Laborator   

Proiect   
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Suceava 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Capacitatea de înțelegere a principalelor concepte specifice 

 Capacitatea de analiză a câmpului social din perspectiva acestei teorii 

 Capacitatea de deducție a potențialelor efecte produse de fenomenul studiat 

Competenţe 

transversale 
 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 

nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare 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 specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei  Asimilarea cunoştinţelor generale şi de orientare în conformitate cu principiile, 

instrumentele și problematicile specifice conflictelor internaționale. 

 Conştientizarea problematicii şi temelor aflate în dezbaterea conflictelor 

internaționale 

 Conturarea viziunii critice asupra realităților contemporane și conștientizarea 

aspectelor referitoare la modul în care conflictele internaționale afectează 

existența și activitatea umană. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Domeniu, definiţii, concepte 2  prelegerea, 

 conversaţia euristică, 

 exerciţiul, 

 dezbaterea, 

 învăţarea prin descoperire, 

 problematizarea, 

 studiul de caz,  

 asaltul de idei, 

 metodele învăţării gândirii critice şi prin 

cooperare 

 

Actori şi abordări 2  

Dinamica conflictelor şi analiza de 

conflictului 

2  

O tipologie a conflictelor 2  

Conflictul în binomul securitate – 

stabilitate  

2  

Blocarea/limitarea violenţei și acțiunile de 

menținere a păcii 

2  

Prevenirea conflictelor și managementul 

crizelor din perspectiva Uniunii Europene 

2  

Bibliografie 

 Coord. Biro, Daniel, Relațiile Internaționale contemporane. Teme centrale în politica mondială, Editura 

Polirom, 2013 

 Buzan Barry, Popoarele, statele şi teama: o agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după 

războiul rece, Editura Cartier, ediția a 2-a, 2000 

 Ciocea Mălina, Securitatea culturală: dilema identităţii în lumea globală, Editura Tritonic, 2009 

 Chiru Irena, Barna Cristian (coord.), Contraterorism şi securitate internaţională, Editura Top Form, 2008 

 Chomsky Noam, State eșuate, Editura Antet, 2007 

 Diamond, Jared, Viruși, arme și oțel, Editura Allfa, 2010 

 Frunzeti Teodor, Soluţionarea crizelor internaţionale, Editura Institutul European, 2006 

 Ghica Luciana Alexandra, Zulean Marian, Politica de securitate naţională, Editura Polirom, 2007 

 Gray, Colin S., Războiul, pacea și Relațiile Internaționale. O introducere în istoria strategică, Editura 

Polirom, 2010 

 Harari, Yuval Noah, Sapiens, Editura Polirom, 2017 

 Harari, Yuval Noah, 21 de lecții despre Secolul XXI, Editura Polirom, 2018 

 Harari, Yuval Noah, Homo Deus, Editura Polirom, 2018 

 Hirst Paul, Război şi putere în secolul 21 , Editura Antet, 2003  

 Hlihor Constantin, Politica de securitate în mediul internaţional contemporan: domeniul energetic, Editura 

Institutul European, 2008 

 Jura Cristian, Terorismul internaţional, Editura All Beck, 2004 

 Kolodziej, Edward A., Securitatea și Relațiile Internaționale, Editura Polirom, 2007 

 Miroiu, Andrei, Ungureanu, Radu-Sebastian, Manual de Relații Internaționale, Editura Polirom, 2006 
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 Nye Joseph jr., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie si istorie, Editura Antet, 2006 

 Sava Ionel Nicu, Studii de securitate, Editura Centrul Român de Studii Regionale, 2005 

 Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale, Editura Polirom, 2010  

Bibliografie minimală 

 Buzan Barry, Popoarele, statele şi teama: o agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după 

războiul rece, Editura Cartier, ediția a 2-a, 2000 

 Gray, Colin S., Războiul, pacea și Relațiile Internaționale. O introducere în istoria strategică, Editura 

Polirom, 2010 

 Hirst Paul, Război şi putere în secolul 21 , Editura Antet, 2003 
 Nye Joseph jr., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie si istorie, Editura Antet, 2006 

 

Aplicații (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

Instabilitatea politică şi socială din 

Venezuela,   

Instabilitatea din Mali,  

Războiul din Yemen,  

Confruntarea dintre SUA şi Iran, 

2  prelegerea, 

 conversaţia euristică, 

 exerciţiul, 

 dezbaterea, 

 învăţarea prin descoperire, 

 problematizarea, 

 studiul de caz,  

 asaltul de idei, 

 metodele învăţării gândirii critice şi 

prin cooperare 

 

Confictul dintre Pakistan şi India,  

Războiul din Afganistan,  

Disputele teritoriale din Marea Chinei de 

Sud  

Criza din Coreea de Nord 

2  

Violenţele din Mexic,  

Atacurile grupului Boko Haram din 

Nigeria,  

Violenţele din Republica Democrată 

Congo şi cele din Republica Centrafricană 

2  

Războiul civil din Sudul Sudanului, 

Prezenţa grupării Al-Shabab în Somalia,  

Războiul civil din Libia, Iinstabilitatea din 

Egipt, Iinstabilitatea politică din Irak, 

2  

Conflictul dintre Israel şi Palestina, 

Conflictul dintre Turcia şi grupurile 

armate kurde,  

Instabilitatea politică din Liban, 

2  

Conflictul din Nagorno-Karabah,  

Prezenţa miliţiei islamiste din Pakistan, 

Criza refugiaţilor rohingya din Myanmar 

2  

Tensiunile din Marea Chinei de Est, 

Conflictul din Ucraina 

Războiul civil din Siria 

2  

Bibliografie 

 https://monitorulapararii.ro/anul-2021-a-inceput-cu-26-de-conflicte-la-nivel-mondial-1-35492 

 http://www.rejournal.eu/sites/rejournal.versatech.ro/files/issues/2005-03-01/582/rej15-neacsumc.pdf  

 https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/puncte-fierbinti-pe-mapamond-ce-crize-si-conflicte-ar-putea-

exploda-in-2021-1426887  

 https://eeas.europa.eu/topics/conflict-prevention-peace-building-and-mediation_en  

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2018.1502619  

Bibliografie minimală 

 Buzan Barry, Popoarele, statele şi teama: o agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după 

războiul rece, Editura Cartier, ediția a 2-a, 2000 

 Gray, Colin S., Războiul, pacea și Relațiile Internaționale. O introducere în istoria strategică, Editura 

Polirom, 2010 

 Hirst Paul, Război şi putere în secolul 21 , Editura Antet, 2003 
 Nye Joseph jr., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie si istorie, Editura Antet, 2006 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

https://monitorulapararii.ro/anul-2021-a-inceput-cu-26-de-conflicte-la-nivel-mondial-1-35492
http://www.rejournal.eu/sites/rejournal.versatech.ro/files/issues/2005-03-01/582/rej15-neacsumc.pdf
https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/puncte-fierbinti-pe-mapamond-ce-crize-si-conflicte-ar-putea-exploda-in-2021-1426887
https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/puncte-fierbinti-pe-mapamond-ce-crize-si-conflicte-ar-putea-exploda-in-2021-1426887
https://eeas.europa.eu/topics/conflict-prevention-peace-building-and-mediation_en
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2018.1502619
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 Programul des tudii este autorizat de către Ministerul Educației şi Cercetării, iar disciplina asigură competențele 

şi aptitudinile care răspund  nevoilor asociațiilor profesionale şi angajatorilor publici și privați din domeniu.  

 Aptitudinile şi competențele pe care conținutul disciplinei le asigură cursanților se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupațiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de 

bază a disciplinei; 

- cunoaşterea elementelor de referință privind 

conflictele internaționale; 

- cunoașterea importanței impactului 

conflictelor internaționale asupra lumii 

contemporane; 

- parcurgerea bibliografiei minimale a 

disciplinei 

- capacitatea de a interpreta fenomene şi fapte 

ce intră în câmpul analizei conflictelor 

internaționale. 

examen 50% 

Seminar 

- cunoașterea semnificației terminologiei de 

bază a disciplinei; 

- cunoașterea elementelor de referință privind 

conflictele internaționale; 

- cunoașterea importanței impactului 

conflictelor internaționale asupra lumii 

contemporane; 

- parcurgerea bibliografiei minimale a 

disciplinei 

- capacitatea de a interpreta fenomene şi fapte 

ce intră în câmpul analizei conflictelor 

internaționale. 

Susținerea unei prezentări a 

unei teme impuse 

50% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

 cunoașterea semnificației terminologiei de bază a disciplinei; 

 cunoașterea elementelor de referință privind conflictele internaționale; 

 cunoașterea importanței impactului conflictelor internaționale asupra lumii contemporane; 

 parcurgerea bibliografiei minimale a disciplinei 

 capacitatea de a interpreta fenomene și fapte ce intră în câmpul analizei conflictelor internaționale. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2021 Lect. Univ. Dr. COZIANU 

ANDREEA-IOANA 

Lect. Univ. Dr. COZIANU 

ANDREEA-IOANA 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 

 


