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

Introducere în Studiul Relațiilor Internaționale și Studii de Securitate

Titularul activităţilor de curs

Lect. Univ. Dr. COZIANU ANDREEA-IOANA

Titularul activităţilor de seminar

Lect. Univ. Dr. COZIANU ANDREEA-IOANA

Anul de studiu
1
Semestrul
1
Tipul de evaluare
examen
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
56 Curs 28 Seminar
de învăţământ

2
28

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutorat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DF
0101
DO

Proiect
Proiect

ore
30
30
31
3

91
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Introducere în Studii Europene
Competenţe
 Asimilarea cunoştinţelor generale şi de orientare în conformitate cu principiile, instrumentele și
problematica specifică introducerii în Relații Internaționale și Studii de Securitate.
 Conştientizarea problematicii şi temelor aflate în dezbaterea în Relații Internaționale și Studii de
Securitate
 Conturarea viziunii critice asupra realităţilor contemporane şi conștientizarea faptului că Relațiile
Internaționale și Studiilor de Securitate afectează existența şi activitatea umană.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Notebook, videoproiector, ecran de proiecție, conexiune la internet, Google Meet,
Google Classroom
Desfăşurare
Seminar
 Notebook, videoproiector, ecran de proiecție, conexiune la internet, Google Meet,
aplicaţii
Google Classroom
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe 
Identificarea și analiza conceptelor de sistem internațional, actori, securitate, securitate colectivă,
profesionale
regimuri de securitate.
Competenţe 
Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transversale
transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la

Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică
a programelor de studii

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

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 (reieșind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Asimilarea cunoştinţelor generale şi de orientare în conformitate cu principiile,
instrumentele şi problematica specifică relațiilor internaționale și studiilor de
securitate.
 Conştientizarea problematicii şi temelor aflate în dezbaterea relațiilor
internaționale ți studiilor de securitate
 Conturarea viziunii critice asupra realităţilor contemporane şi conștientizarea
faptului că relațiile internaționale și studiile de securitate afectează existența și
activitatea umană.
8.

Conţinuturi
Nr.
ore
2

Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Delimitări conceptuale
 prelegerea,
2. Criterii pentru sistemele internaționale (Barry Buzan, Richeard
 conversaţia
Little, 2000)
euristică,
2.1. Interacțiunea;
 exerciţiul,
2.2. Modelul
 dezbaterea,
2.3. Dimensiunea
 învăţarea prin
2.4. Teoria și istoria
descoperire,
3. Concepții concurente asupra sistemului internațional.
2
 problematizarea,
4. Gândirea sistemică în istoria lumii
 studiul de caz,
5. Unitățile în sistemul internațional
2
 asaltul de idei,
6. Actori în sistemul internațional.
2
 metodele
7. Tranziția de putere
2
învăţării gândirii
8. Identități și comunități politice
2
critice şi prin
9. Energia în Relațiile Internaționale
2
cooperare
10. Dezvoltarea internațională
2
11. Religia în Relațiile Internaționale
2
12. Etica schimbării climatice
2
13. Problematica genului în Relațiile Internaționale
2
14. Țări emergente versus țări în curs de dezvoltare
2
Bibliografie
Miroiu, Andrei, Ungureanu, Radu-Sebastian, Manual de Relații Internaționale, Editura Polirom, 2006
Goldstein, S. Joshua, Pevehouse, Jon C., Relații Internaționale, Editura Polirom, 2008
Coord. Biro, Daniel, Relațiile Internaționale contemporane. Teme centrale în politica mondială, Editura Polirom, 2013
Buzan, Barry, Little, Richard, Sistemele internaționale în istoria lumii, Editura Polirom, 2009
Bibliografie minimală
Miroiu, Andrei, Ungureanu, Radu-Sebastian, Manual de Relații Internaționale, Editura Polirom, 2006
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Delimitări conceptuale
Relațiile Internaționale și securitatea internațională
Conceptul de „securitate”
Fundamentele studiilor de securitate
Problema suveranității în abordarea securității
Securitatea internațională și studiile de securitate
Instituțiile internaționale
Gestionarea securității internaționale
Securitatea colectivă
Teza pacifismului democratic
Terorismul
Conflicte „înghețate”

Nr. ore
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Metode de predare
 prelegerea,
 conversaţia
euristică,
 exerciţiul,
 dezbaterea,
 învăţarea prin
descoperire,
 problematizarea,
 studiul de caz,
 asaltul de idei,
 metodele

Observaţii

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică
a programelor de studii

State eșuate și construcția statală
2
învăţării gândirii
critice şi prin
Transferul de armament
2
cooperare
Proliferarea armelor de distrugere în masă
2
Bibliografie
Kolodziej, Edward A., Securitatea și Relațiile Internaționale, Editura Polirom, 2007
Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale, Editura Polirom, 2010
Gray, Colin S., Războiul, pacea și Relațiile Internaționale. O introducere în istoria strategică, Editura Polirom, 2010
Miroiu, Andrei, Ungureanu, Radu-Sebastian, Manual de Relații Internaționale, Editura Polirom, 2006
Coord. Biro, Daniel, Relațiile Internaționale contemporane. Teme centrale în politica mondială, Editura Polirom,
2013
Bibliografie minimală
Ungureanu, Radu-Sebastian, Securitate, suveranitate și instituții internaționale, Editura Polirom, 2010
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

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
Pondere din nota
Tip activitate
Criterii de evaluare
Metode de evaluare
finală

Curs

Seminar

- cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de
bază a disciplinei;
- capacitatea de identificare a criteriilor pentru
determinarea sistemului internațional;
- capacitatea de identificare unităților, actorilor,
identităților și comunităților politice în
sistemul internațional,
- capacitatea de identificare a concepțiilor
concurente asupra sistemului internațional
- capacitatea de identificare a problematicii
mediului, genului, religiilor în sistemul
internațional
- parcurgerea bibliografiei minimale a
disciplinei
- cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de
bază, studiată la seminar, a disciplinei;
- parcurgerea bibliografiei minimale a
disciplinei

examen

50%

Susținerea prezentării unei
teme impuse

50%

Laborator
Proiect
Standard minim de performanţă
 cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de bază a disciplinei;
 capacitatea de a interpreta fenomene şi fapte ce intră în câmpul analizei relațiilor internaționale și studiilor de
securitate.
 prezentarea unei teme de seminar.
Data completării
20.09.2021

Semnătura titularului de curs
Lect. Univ. Dr. COZIANU
ANDREEA-IOANA

Semnătura titularului de seminar
Lect. Univ. Dr. COZIANU
ANDREEA-IOANA

Data avizării în departament
27.09.2021

Semnătura directorului de departament
Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC

Data aprobării în Consiliul academic
27.09.2021

Semnătura decanului
Conf. univ. dr. Florin PINTESCU
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