
                             MINISTERUL EDUCAŢIEI  

                          Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu                                               

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Gândire politică contemporană Cod disciplină 

UCB.01.2.1.O.S.1.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Purec Vasile Sorin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 

- 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei I. 

(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect - 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 97   

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament 

de predare multimedia. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Fixarea unor concepte fundamentale de filosofie politică;  

 Capacitatea de analiză şi interpretare a unor texte teoretice din domeniul filosofiei politice;  

 Capacitatea de a înţelege fenomene contemporane din perspectivă ideologică;  

 Abilitatea de a compara diverse opţiuni ideologice 
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  Dezvoltarea capacităţii de argumentare;  

 Dezvoltarea gândirii critice;  

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;  

 Dezvoltarea abilităţilor de abtractizare 

 

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

disciplinei  

Descrierea, interpretarea şi analiza comparativă a ideologiilor politice din lumea 

contemporană. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea specificului filosofiei politice;  

 Cunoaşterea conceptelor ideologice fundamentale;  

 Cunoaşterea diferitelor accepţiuni ale ideologiei;  

 Cunoaşterea diferenţelor şi asemănărilor existente la nivelul ideologiilor 

contemporane;  

 Cunoaşterea raporturilor dintre ideologie şi practică;  

 Cunoaşterea condiţiilor de posibilitate şi a constrângerilor structurale care 

modealază un fenomen ideologic. 

 

8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii Nr. ore 

Introducere: Istoric, definiţii şi provocări 

contemporane 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Liberalismul clasic Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Liberalismul modern şi neoliberalismul Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Conservatorismul Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Creştin-democraţia Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Marxismul Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Social-democraţia Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Naţionalismul Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Fascismul Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

2 



curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

Populismul Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Bibliografie obligatorie: 

 Andrew Heywood, Political ideologies: An Introduction, Palgrave MacMillan, 2003.  

 Ciprian Bogdan, Sergiu Mişcoiu (coord.), Ideologii politice. O scurtă incursiune în gândirea politică modernă 

şi contemporană, Adenium, Iaşi, 2014.. 

Bibliografie suplimentara: 

 Terry Eagleton, Ideology. An Introduction, Verso, London, New York, 1991, pp. 1-33.  

 Roger Eatwell, Anthony Wright, Contemporary Political Ideologies, Pinter Publishers, London, 1993.  

 Andrew Vincent, Modern Political Ideologies, Wiley-Blackwell, The Atrium, 2010.  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 

 Să opereze cu aparatul noţional fundamental al disciplinei 

 Să explice esenţa negocierii caracteristicile de bază ale acesteia 

 Să identifice şi să interpreteze principalele probleme cu care se confruntă societatea contemporană 

 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 

 capacitatea de analiză a textelor specifice disciplinei 

 asumarea referinţelor bibliografice reprezentative 

 

III. Deprinderi profesionale/practice 

 Să posede capacităţi de analiză a proceselor şi fenomenelor din mediul internaţional 

 Să definească şi să explice probleme concrete din mediul internaţional 

 Să elaboreze proiecte de cercetare privind globalismul și globalizarea 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finalã 

10.4 Curs              Examinare orală Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

100% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

 Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

 Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 

 Activitate la curs. 

 

 Data completării  Semnătura titularului de curs                   Semnătura titularului de  

              seminar/laborator/proiect 

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

 

       Semnătura directorului de departament 

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

                           

 

                                                                                                              Semnătură Decan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN 

TÎRGU JIU  

1.2 Facultatea  DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

1.3 Departamentul Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Globalizare, geopolitică și 

cultură organizațională 

Cod disciplina 

UCB.01.2.1.O.S.1.2 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Hadrian Gorun 

2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 

- 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul disciplinei I. 

(II) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect - 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 97   

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament 

de predare multimedia. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 
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 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice 

specifice domeniului; 
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 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice 

specifice domeniului; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 

palierelor ierarhice; 

 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, 

atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Se urmăreşte cunoaşterea de către studenţi a elementelor glogalizării, 

geopoliticii și culturii organizaționale, a interacțiunii dintre globalism și 

mondialism, regionalism, securitate, civilizație în prezent. 

7.2 Obiectivele specifice Verificarea asimilării cunoştinţelor şi aprofundării acestora,   tematica lor 

prelungind şi detaliind pe cea a cursului. Modalităţile de desfăşurare 

accentuează intenţiile unei participări active, antrenante şi promovarea 

caracterului aplicativ 

 

8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii Nr. ore 

Globalism şi glozablizare Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

De la cultura diferenţei la transcultură Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Globalism şi regionalism o dilemă 

identitară 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Globalism corporatist Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Forme ale virtualizării spaţiului social. 

Globalism şi comunicare de  

masă 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Geopolitică şi criză de securitate Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

 Globalizarea practicilor sociale Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

De la exportul de civilizaţie la hegemonie 

culturală 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

4 

Globalizarea şi securitatea colectivă Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 



Geo-politică şi geo-strategie în orizontul 

globalizării 

Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului de 

curs pentru a putea interacţiona în 

timpul predării 

2 

Bibliografie obligatorie: 

 Alden, Chris. Aran, Amnon. (2017) Foreign Policy Analysis: New approaches, 2nd Edition, Routledge, New 

York.  

 Berridge, G.R. (2015) Diplomacy. Theory and Practice, 5th Edition, Palgrave Macmillan, New York.  

 Biró, Daniel (coord.) (2013) Relațiile internaționale contemporane. Teme centrale în politica mondială, 

Polirom, Iași. 

 Gorun, Hadrian (2011) Relații internaționale în secolul al XX-lea. Concepte fundamentale, școli de gândire, 

repere istorice, Ed. Academica Brâncuși, Tg Jiu 

 Beck, U, Ce este globalizarea? Erori ale globalismului, rãspunsuri la Globalizare, editura Trei, Bucureşti 

 Hill, Christopher. (2003) Foreign Policy in the Twenty-First Century (2nd Edition), Palgrave MacMillan, New 

York.  

 Hudson, V. M. (1999), „ Cultural Expectations of One’s Own and Other Nations’ Foreign Policy Action 

Templates”, Political Psychology 20: 767–802.  

 Hudson, Valerie M. (2014) Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Plymouth: Rowman 

& Littlefield.  

 Kissinger, Henry. (2007) Diplomația, Ed. All, București.  

 Manciur, Emilian. (2008) Protocol institutional, Editura Comunicare.ro, Bucuresti.  

 Morgenthau, Hans. (2007) Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Polirom, Iaşi.  

 Miroiu, Andrei. Ungureanu, Radu-Sebastian. (2006) Manual de Relaţii Internaţionale, Polirom, Bucureşti. 

Bibliografie suplimentara: 

 Antonescu Mădălina (2009) Uniunea Europeană imperiile antice şi imperiile moderne, editura Lumen. 

 Bălaş Timar Dana (2006), Diferenţe interregionale pe dimensiunea parohialism şi naţionalism la studenţii 

români, editura Lumen, Iaşi.. 

 Florea Lavinia (2006), Globalizare şi securitate economică, editura Lumen, Iaşi.  

 Kacso Zsuzsanna (2006), Relaţia NATO-PESC - confruntare pentru securitatea colectivă, Editura Lumen, Iaşi. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 

 Să opereze cu aparatul noţional fundamental al disciplinei 

 Să explice esenţa negocierii caracteristicile de bază ale acesteia 

 Să identifice şi să interpreteze principalele probleme cu care se confruntă societatea contemporană 

 

II. Deprinderi intelectuale sau academice 

 capacitatea de analiză a textelor specifice disciplinei 

 asumarea referinţelor bibliografice reprezentative 

 

III. Deprinderi profesionale/practice 

 Să posede capacităţi de analiză a proceselor şi fenomenelor din mediul internaţional 

 Să definească şi să explice probleme concrete din mediul internaţional 

 Să elaboreze proiecte de cercetare privind globalismul și globalizarea 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finalã 

10.4 Curs              Examinare orală Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

100% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

 Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

 Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 

 Activitate la curs. 

 

 Data completării  Semnătura titularului de curs                   Semnătura titularului de  

              seminar/laborator/proiect 

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

 

       Semnătura directorului de departament 



         
                       MINISTERUL EDUCAŢIEI  

                          Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu                                               

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Acte administrative   UCB.01.2.1.O.A.1.3 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Sorin Purec 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

Lect. univ. dr. Pînișoară Iulian 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei I 

(III) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 31 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 83  

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Existența unui proiector video, laptop; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 Calculatoare conectate la Internet; 

 

 

 

 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice; 

 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii și deontologiei 

profesionale;  

  Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod 

cooperant, flexibil și eficient;  

 Aplicarea elementelor strategice pentru dezvoltarea instituțională;  

 Elaborarea și implementarea sistemului managerial la nivelul organizațiilor din sectorul 

public. 
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 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient și responsabil a sarcinilor profesionale, 

cu respectarea principiilor etice și a deontologiei profesionale;  

 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice 

în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;  

 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și modalităților 

de formare și dezvoltare personală și profesională, în scopul inserției și adaptării la 

cerințele pieții muncii; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Programa analitică urmăreşte însuşirea de către masteranzi a 

noţiunii de act administrativ, clasificarea acestuia, procedura 

adoptării şi emiterii actului administrativ precum şi efectele 

juridice pe care le produce acesta. 
7.2 Obiectivele specifice În urma participării la cursuri şi a aprofundării materiei 

procedurilor administrative, studenţii vor fi capabili de 

următoarele: 

- să dobândească cunoştinţe despre procedurile 

administrative 

- să aplice aceste proceduri în practică; 

- sa propună soluţii de îmbunătăţire a cadrului legislativ 

aplicabil acestor proceduri. 
 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Actul administrativ – principala formă a activităţii organelor 

administraţiei publice.  Notiuni si trasaturi caracteristice 

Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
4 

Actul administrativ si alte acte juridice. Privire comparativa Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
4 

Clasificarea actelor administrative. 

Condiţiile de legalitate ale actelor administrative 

Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
3 

Procedura emiterii / adoptarii actelor administrative 

 Dispozitii generale 

 Procedura de emitere a actelor administrative prin exercitarea 

dreptului de petitionare. 

Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
4 

Efectele juridice ale actelor administrative 

 Intrarea în vigoare a actelor administrative 

Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
3 

Cauze de încetare a efectelor actelor administrative. Consideratii 

generale 

Suspendarea actelor administrative 

Revocarea actelor administrative 

Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
4 

 Executarea actelor administrative 

 

Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 

Operatiunile administrative si tehnico-materiale 

 Categorii de operatiuni administrative 

 Forma operatiunilor administrative 

Prelegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 



 Forme specifice de acte si operatiuni ale administratiei publice 

 Contracte administrative 

 Consideratii generale 

 Tipurile de contracte administrative 

relegere,curs interactiv, 

dezbatere, problematizare 
2 

Bibliografie obligatorie: 

Sorin Purec. Acte administrative, suport de curs – format electronic 

Bibliografie recomandată 

Adrian Gorun, coordonator, Horaţiu Gorun, Petre Mareş, Elemente de administraţie publică – Studii comparative, 

Editura Bibliotheca, 2009 

Adrian Gorun, Dan R. Mateiu, Horaţiu Gorun - Elemente de administraţie publică, jurisprudenţă şi drept administrativ 

- vol. 1,2, Cluj-Napoca, 2002 

Adrian Gorun - Fundamentele filosofice ale dreptului, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2007 

Adrian Gorun - Administraţie publică şi jurisprudenţă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005 

Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Bucureşti: Hamangiu, 2009 

Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, Ediţia a Il-a, Bucureşti: CH Beck, 2008 

Verginia Vedinas, Drept administrativ - Editia a V-a,revazuta si adaugita, Bucureşti: Universul Juridic, 2009  

Verginia Vedinas, Drept administrativ si institutii politico- administrative, Bucureşti : lumina Lex, 2008 

Ion Brad, Revocarea actelor administrative, Bucureşti: universul Juridic, 2009 

Anton Trailescu, Drept administrativ, editia a III-a, Bucureşti: CH Beck, 2008 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
Actele juridice. Actele administrative Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

2 

Actele cu caracter exclusiv politic Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

2 

Actele administrative Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

2 

Clasificarea actelor administrative Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

2 

Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

2 

Eficienta actelor administrative Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

2 

Efectele juridice ale actelor administrative Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii 

interactive 

2 

Bibliografie obligatorie: 

Sorin Purec. Acte administrative, suport de curs – format electronic 

 

Bibliografie recomandată 

Adrian Gorun - Administraţie publică şi jurisprudenţă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005 

Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Bucureşti: Hamangiu, 2009 

Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. I, Ediţia a Il-a, Bucureşti: CH Beck, 2008 



Verginia Vedinas, Drept administrativ - Editia a V-a,revazuta si adaugita, Bucureşti: Universul Juridic, 2009  

Verginia Vedinas, Drept administrativ si institutii politico- administrative, Bucureşti : lumina Lex, 2008 

Ion Brad, Revocarea actelor administrative, Bucureşti: universul Juridic, 2009 

Anton Trailescu, Drept administrativ, editia a III-a, Bucureşti: CH Beck, 2008 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

1. Cunoaştere şi înţelegere: 

■ Cunoaşterea şi înţelegerea identităţii terminologice specifice diferitelor proceduri 

administrative; 

■ Cunoaşterea actelor administrative prin care se realizează procedurile predate; 

■ Cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în materia procedurilor administrative predate; 

2. Explicare şi interpretare: 

■ înţelegerea caracteristicilor specifice diferitelor acte şi proceduri administrative; 

■ Înţelegerea modului de aplicare în practică a teoriilor cu privire la procedurile administrative. 

3.Instrumental aplicative: 

■ corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică; 

■ dobândirea capacităţii de elaborare de acte specifice procedurilor  

 administrative; 

4.Atitudinale: 

■ dezvoltarea unor atitudini responsabile şi creatoare faţă de fenomenul administrativ; 

■ creşterea competenţei profesionale a celor implicaţi în sfera procedurilor administrative; 

■ dezvoltarea atitudinii de a propune soluţii de îmbunătăţire a cadrului legislativ al administraţiei 

publice locale  

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finalã 

10.4 Curs              Utilizarea corectă a conceptelor 

studiate 

Capacitatea de a aplica practic 

în rezolvarea de probleme 

pedagogice cunoștințele insușite 

Capacitatea de a-și argumenta 

logic ideile 

Coerență și originalitate în 

exprimare 
Evaluare portofoliu 

Evidenţierea notelor definitorii ale 

conceptelor studiate; capacitatea  

de identificare şi exemplificare a 

acestora  

Parcurgerea bibliografiei 

obligatorii şi a celei recomandate 

Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 

Examen oral 

70% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţă şi activitate Evaluare formativă (pe tot 

parcursul semestrului) 

10% 

Evaluarea sarcinilor la seminar Evaluare formativă 20% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

 Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

 Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 

 Activitate la seminar  

 

 

 

 



 

Data completării Semnătura titularului de curs                              Semnătura titularului de  

            seminar/laborator/proiect 

                                                                                                

        

                                                                                                      Semnătura directorului de departament 

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

  

 

          Semnătură Decan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN 

TÎRGU JIU  
1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 

1.3 Departamentul Litere, Știinţele Educaţiei și Relaţii Internaţionale 
1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale şi Studii Europene 
1.5 Ciclul de studii  Master 
1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba Engleză Aplicata 1 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Paliţă Elena, lect. univ.dr. 

2.4 Anul de 

studiu 
I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei I 

(IV) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  14 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi........ Pregătire examinare finală........................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 86  
3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
Laptop, conexiune la internet 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 
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e C3 Prezentarea orală și scrisă, ȋn limba programului de studii și ȋntr-o limbă de circulaţie internaţională a 

cunoștinţelor de specialitate.  

Dupa promovarea seminarului, studenţii vor putea să prezinte oral și scris mesaje structurate referitoare la o 

problemă de specialitate de un nivel mediu de complexitate și vor identifica principalele modalităţi de 

comunicare din domeniu, precum și a particularităţilor acestora. 
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 CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor etice si a deontologiei profesionale. 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relationare în grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice în munca de 

echipa, prin 

dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonală. 

 

 

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

disciplinei 

Formarea deprinderilor de exprimare orală şi scrisă în limba engleză, în conformitate 

cu normele gramaticale acceptate și posedarea conceptelor de bază specifice 

domeniului de studii. 

7.2 Obiectivele specifice       1.Cunoaştere şi înţelegere  
- Dezvoltarea aptitudinilor de a intelege ideile principale dintr-un text de specialitate 

- Dezvoltarea abilităţilor argumentative ale studenţilor şi deprinderilor de utilizare a 
conceptelor de baza, specifice domeniului de studiu  
- Aprofundarea cunoştinţelor privind diversitatea culturală a limbii engleze 
 

 2.Explicare şi interpretare  
- Înţelegerea termenilor de specialitate si a importantei utilizarii corecte a acestora 

in viitoarea activitate profesionala. 

- Înţelegerea şi însuşirea mecanismului de obţinere a informatiilor  eficiente pentru 

cercetare, mai precis pentru traducerea textelor de specialitate. 

 
3. Instrumental – aplicative  
- acumularea orientată direcţionată de cunoştinţe teoretice şi practice de limba 

engleză, semnificativ structurate şi reprezentative transpunerii în practică în  

domeniul istoriei 

- Exprimarea rapidă prin punerea în scenă a situaţiilor din viaţa cotidiană, printr-o 

abordare ludică a gramaticii şi un dialog permanent între studenţi şi profesor 
 

4.Atitudinale  
- Implicarea în activitati ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de 

specialitate 

- Pregatirea studentilor pentru lucrul in echipa prin simularea unor situatii concrete 

in jocurile de rol abordate la seminar. 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

   
Bibliografie 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Human rights and the history of the world. Exerciţii de 

gramatică recapitulative.  

Expunere didactica 

Joc de rol 

Activitate pe grupe 

2h 

European Union countries. Exerciţii de gramatica. 

Aplicatii:www.englishpage.com  

Expunere didactica 

Exercitii 

Joc de rol 

Activitate pe grupe 

2h 

Elemente de cultură si civilizaţie britanica. Traducere texte. 

Aplicatii: BBC Learn English 

Expunere didactica 

Exercitii 

2h 

 Arta argumentaţiei in limba engleza. Aplicaţie: dezbatere pe 

o temă dată  

Expunere didactica  

Exercitii 

2h 

 Acte de limbaj. Aplicatii: joc de rol  Expunere didactica 

Observare 

2h 



Exercitii 

History of the European Union.  Expunere didactica 

Exercitii 

Joc de rol 

2h 

 Exercitii de vocabular. Aplicatii: BBC Learn English Expunere didactica 

Exercitii 

Joc de rol 

2h 

Bibliografie 

Palita, Elena, English for International relations, Editura Academica Brâncuși, 2017, ISBN 978-973-144-826-8, 100 

pagini 

Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Students 

of English. Great-Britain, Cambridge University Press: 1991  

Swan, Michael and Catherine Walter. Oxford English Grammar Course. Intermediat. Oxford University Press: 2011  

Vince, Michael and Paul Emmerson. Elementary Language Practice With Key. English Grammar and Vocabulary. 

Macmillan Education: 2003  

Vince, Michael and Paul Emmerson. Intermediate Language Practice With Key. English  

Grammar and Vocabulary. Macmillan Education: 2003  
* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe 

durata studiilor postuniversitare. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Dobandirea cunosterii terminologiei de specialitate de catre student, utila in mediul 

profesional specific acestei specializari 

- Dobandirea abilitatii de a comunica in limba engleza intr-o situatie concreta in mediul 

profesional 

       -    Dobandirea abilitatii de a lucra in echipa la locul de munca 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs    

 

10.5 Seminar  

   

- evaluare pe parcurs 10% 

prezenta, 20% activitate de 

seminar) 

- colocviu 

(70%) 

 

10.6 Laborator    
10.7 Proiect    
10.8 Standard minim de performanţă 
 Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluarea orala 

 Prezența la cel puțin 80% dintre seminarii 

Portofoliu cu toate documentele cerute 
 

Data completării  Semnătura titularului** de curs                  Semnătura titularului** de  

            seminar/laborator/proiect 

 

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

 

       Semnătura directorului de departament 

 

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

 

 

          Semnătură Decan 

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



 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU 

JIU 
1.2 Facultatea  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL DE LITERE, ȘTIINȚELE 

EDUCAȚIEI ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 
1.4 Domeniul de studii RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE 
1.5 Ciclul de studii MASTERAT 
1.6 Programul de studii/Calificarea SECURITATE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei INFORMAȚIE ȘI INTELLIGENCE ÎN ECUAȚIA  

SECURITĂȚII  
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. CĂTĂLIN PEPTAN 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. Univ. Dr. CĂTĂLIN PEPTAN 

2.4 Anul de 

studiu 
I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul disciplinei O 

(OBL) Obligatorie; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 

curs 
2 3.3 

seminar/laborator/proiect 
1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 

curs 
28 3.6 

seminar/laborator/proiect 
14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 
Tutoriat   0 
Examinări   2 
Alte activităţi (consultații)   2 

3.7 Total ore studiu individual   58  

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite     4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Cunoștințe în domeniile: Relații Internaționale, Politică externă și 

diplomație, Guvernanță internațională, Probleme actuale ale lumii 

contemporane. 

4.2 de competenţe Capacitatea de abordare critică a bibliografiei de curs și seminar. 

Stăpânirea ariei conceptuale specifice Teoriei Relațiilor Internaționale.   

 

                                       MINISTERUL EDUCAȚIEI 

                  Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

        Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 



5.  Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare 

 a cursului 
  a.) Desfășurarea activităților în varianta on-line: Platforma Microsoft Teams. 

  b.) Desfășurarea activităților în varianta „față în față”: 

  Tablă dotată cu instrumente de scris; Video-proiector; Laptop având 

onexiune la internet; Sală de curs adecvată pentru găzduirea în condiții bune a 

studenților. 
5.2. de desfăşurare 

a seminarului/ 

laboratorului/ 

proiectului 

  a.) Desfășurarea activităților în varianta on-line: Platforma Microsoft Teams. 

  b.) Desfășurarea activităților în varianta „față în față”: 

  Tablă dotată cu instrumente de scris; Video-proiector; Laptop având 

onexiune la internet; Sală de curs adecvată pentru găzduirea în condiții bune a 

studenților. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 Însuşirea principalelor concepte, modele şi orientări promovate de şcolile de 

gândire în domeniul securității și intelligence-ului; 

 Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale și politice în înțelegerea, analizarea și 

evaluarea organizării socio-politice;  

 Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securității și 

intelligence-ului în contextul fenomenului globalizării;   

 Dobândirea expertizei necesare negocierii şi medierii între grupuri cu interese 

diverse;   

 Asigurarea unui management eficace al relațiilor din cadrul organizațiilor şi 

instituțiilor implicate în asigurarea securității; 

 Consolidarea cunoştintelor fundamentale privind dimensiunea spaţială a 

relaţiilor de putere; 
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 Dezvoltarea spiritului critic. 

 Aptitudinea de a interacționa în societate; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară 

corespunzătoare diverselor paliere ierahice;  

 Gestionarea informațiilor specifice (receptarea, prelucrarea, stocarea, 

diseminarea)  rezolvării sarcinilor complexe în contextul globalizării; 

 Formarea unei atitudini valorizante, constructive faţă de cunoaşterea 

dimensiunilor spaţiale, structurale şi funcţionale din sfera exerciţiului puterii, în 

contextul asigurării securității societale; 

 Înţelegerea importanţei instituțiilor naționale și supranaționale în asigurarea 

securității (naționale, regionale, globale); 

 Deprinderea unor aptidudini specifice în domeniul analizei sferei socio-politice 

şi a condiţionărilor sistemice la care este aceasta este supusă. 

  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

 7.1 Obiectivul general al disciplinei   Familiarizarea studenților cu privire la principalele 

considerente teoretice referitoare la conceptul de securitate 

și intelligence; 

 Dobândirea  de  capacități  de  analiză  şi  interpretare  

în problematica intelligence-ului și securității. 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 Înțelegerea riscurilor și amenințărilor de securitate la 

care sunt supuse entitățile statale în contextul manifestării 

fenomenului globalizării; 



 Dobândirea competențelor de anticipare a evoluțiilor 

riscurilor de securitate în plan național/internațional, prin 

intelligence. 

 Exersarea competenţelor de soluţionare a unor 

situaţii problematice, manifestate  între entități cu interese 

divergente, ce pot genera consecințe de factură securitară;  
 

8. Conţinuturi* 
 

8.1 Curs                    Metode de predare Nr. Ore 

/ Obs. 

 

1. Curs introductiv 

Discutarea unor chestiuni organizatorice. 

Prezentarea conținutului cursului, a 

bibliografiei și a sistemului de examinare. 

 

2h 

 

2. Informația, de la teorie către știință. 

 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

3. Intelligence – perspective asupra  con-

ceptului. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

4. Cunoașterea și securitatea în contextul 

globalizării. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

5. Rolul și necesitatea intelligence-ului în 

realizarea ecuației securitare. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

6. Instituții naționale de intelligence. 

Organizare și funcționare.  

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

7. Instituții internaționale de intelligence. 

Organizare și funcționare.  

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

8. Procesul de intelligence. Colectarea 

informațiilor. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

9. Procesul de intelligence. Analiza și 

diseminarea informațiilor. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

10. Intelligence și decizie strategică. Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

11. Parteneriat, cooperare și comunicare 

în intelligence. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

12. Intelligence – între transparență și 

secretizare. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

 

13. Transformarea intelligence-ului. Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

14. Controlul intelligence-ului în socie-

tatea modernă. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

8.2 SEMINAR                      Metode de predare Nr. Ore 

/ Obs.  

1. Informația, de la teorie către știință. Dezbatere; argumentare; analiză text.  

2h 

2. Rolul informației și intelligence-ului în 

ecuația securitară, în contextul provovări 

securitare începutului secolului XXI; 

Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text. 

 

 

2h 

 

3. Instituții de securitate. Organizare și 

uncționare; Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

 



4. Procesul de intelligence. Colectarea 

informațiilor; Analiză și diseminare; 

Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

5. Intelligence și decizie strategică; 

Parteneriat, cooperare și comunicare în 

Intelligence. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

 

2h 

6. Intelligence – între transparență și 

secretizare; Transformarea intelligence-

ului; Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

 

7. Controlul intelligence-ului în societatea 

modernă. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Balaban, C., Gheorghe, Securitatea și dreptul internațional. Provocări la început de secol  

XXI, Editura C.H. Beck, București, 2006. 

2. Johson,  Loch, K., (editor), The Handbook of National Security and Intelligence, Oxford 

University Press, Oxford. 

       3. Klador, Mary, Securitate Umană. Reflexii asupra globalizării și intervenției, Editura CA 

Publishing, 2007. 

4. Maior, G., C.,(coordonator), Un război al minții, Intelligence, servicii de informații si 

cunoaștere strategică în secolul XXI, Editura RAO, Bucuresti, 2010. 

5. Mostofei, Constantin, s.a., Stabilitate și securitate regională, Editura Universitații Naționale 

de Apărare „Carol I”, Bucuresti, 2009. 

6. Fukuyama, Francis,  Construcția  statelor.  Guvernarea  şi  ordinea  mondială  în  secolul  

XXI,  Editura Antet, Bucureşti, 2004. 

7. Held, David,  McGrew, Anthony, Goldblatt, David,  Perraton, Jonathan,  Transformări  

globale. Politică, economie şi cultură, Editura Polirom, Iaşi, 2004.   

8. Herbert, E., Mayer, Adevarata lume a intelligence-ului, New York, 1987. 

      9.  Hobsbawm, Eric, Globalizare, Democrație și Terorism, Editura Cartier, Chișinău, 2016. 

      10. Hirst, Paul,  Război  şi  putere  în  secolul  XXI.  Statul,  conflictul  militar  şi  sistemul     

internațional, Editura Antet, Bucureşti, 2012. 

       11. Nițu, Ionel, Analiza de intelligence, Editura RAO, București, 2012. 

       12. Petrescu, Stan, Despre intelligence. Spionaj-contraspionaj, Editura Militara, Bucuresti, 

2007; 

       13. Shulsky, N., Schmitt, G., Războiul tăcut. Privire asupra lumii informației, Ed. 3-a, Potomac 

Books, Washington DC. 

14. Troncota, Cristian, Studii de Securitate, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea 

de Științe Politice, Relatii Internationale și Studii de Securitate, Sibiu, 2008. 
* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe 

durata studiilor postuniversitare. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 
 Conținutul disciplinei a fost elaborat în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în 

țară și străinătate;  

 Teme propuse fac obiectul preocupărilor mediului academic precum și a  instituțiilor de 

securitate. 

 Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice și abordarea aspectelor practice, 

studenții dobândesc un bagaj de cunoștințe consistent, în concordanță cu competențele 

specifice cerute. 

 
 



10. Evaluare 
 

Tip 

activitate 
10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 
10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate. 

Capacitatea de a aplica practic în 

rezolvarea de probleme pedagogice 

cunoștințele însușite. 

Capacitatea de a-și argumenta logic ideile. 

Coerență și originalitate în exprimare. 

Probă scrisă / Examinare 

orală 

 

 

60-70% 

10.5 

Seminar 
Activitate seminarii (include prezența 

obligatorie, la minim 60% din activități) 

Participare activă; evaluarea 

referatelor pornind de la 

criterii precum structura, 

normele de redactare, 

instrumentele analitice 

utilizate; prezența. 

 

15-20% 

 

 

Evaluare portofoliu  15-20% 
10.6 

Laborator 
   

10.7 Proiect    
10.8 Standard minim de performanţă  

 Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluarea scrisă; 

 Prezența la cel puțin 60% dintre seminarii; 

 Portofoliu cu toate documentele cerute. 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de  

            seminar/laborator/proiect 

 

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

 

Semnătura directorului de departament 

 

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

 

          Semnătură Decan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MINISTERUL EDUCAŢIEI 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

    

 1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică 

1.3 Departamentul Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de 

studii/Calificarea 
Securitate și Relații Internaționale 

 

    2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Etichetă și protocol 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ.dr. Tomescu Ina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.5 Anul de studiu  I 2.6 Semestrul I 
2.7 Tipul de 

evaluare 
C  2.8 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          2 din care: 3.2 

curs 

2 3.3  S / LP / L / P - 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

28 din care: 3.5 

curs 

28 3.6  S / LP / L / P  - 

3.7 Distribuţia fondului de timp  în ore de pregătire individuală 

   - Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             38 

   - Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren                                                                             

22 

   - Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 

   - Tutoriat      - Examinări   2 

   - Alte activităţi ..................................                                      - 

3.8 Total ore studiu individual      72 3.9 Total ore pe semestru            100 

3.10 Numărul de credite              4 

 

    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   

 

 

 



 

  6. Competenţele specifice acumulate 

   

C
o
m

p
et

en
te

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

    

Cunoaşterea şi utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul 

proceselor europene 

Deţinerea terminologiei specifice diplomaţiei şi adaptarea acesteia la diverse contexte 

profesionale; 

Dezvoltarea abilităţii de selecţie şi parcurgere a principalelor resurse bibliografice din 

domeniul diplomaţiei; 

Cunoaşterea activităţii principalelor instituţii şi organizaţii internaţionale relevante; 

Conceperea unor documente specifice domeniului diplomaţiei; 

Folosirea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale şi al afaceilor 

europene 

    

C
o
m

p
et

en
te

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

    
Aplicarea standardelor profesionale diplomatice;  

Acţionarea conform eticii profesionale Urmărirea dezvoltării profesionale în domeniul 

diplomaţiei; Diversificarea stilurilor de învăţare şi de adaptare la medii diversificate de lucru;  

Contribuirea la dezvoltarea domeniului epistemic al diplomaţiei  

Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice  

Cunoaşterea ceremonialului, a privilegiilor şi imunităţilor diplomatice. 

 

    7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al disciplinei 

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor, datelor şi proceselor 

fundamentale ale protocolului şi etichetei diplomatice necesare diplomatului 

modern. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare diplomatică. Familiarizarea cu mediul 

de protocol şi ceromonial diplomatic 

Utilizarea tehnicilor de protocol diplomatic şi corespondenţă diplomatică.  

Capacitatea de a realiza portofoliu de organizare a unui eveniment de 

protocol Analiza interacţiunilor diplomatice în format bilateral şi 

multilateral. 

 

 8. Conţinuturi 

8.1 Curs (în funcţie de nr. de prelegeri) 
Nr. 

ore 

Metode de 

predare 
Obs. 

1.  Protocol, Ceremonial, Etichetă, Politeţe, Diplomaţie  

Noţiuni introductive 

2 Prelegere, 

expunere, 

Titluri 

bibliografie 

2.  Instituţia protocolului – apariţie, evoluţie 
Istoricul apariţiei şi al codificării normelor de protocol 

Instituţionalizarea protocolului la români 

 

2 

Prelegere, 

Dezbatere, 

Exemplificare 

Materiale 

PowerPoint 

3 Ceremonialul şi protocolul în relaţiile internaţionale 

Ceremonialul şi protocolul – „factori de cuantificare“ a 

relaţiilor dintre state  

Reglementări contemporane în materie de protocol  

privind misiunile diplomatice şi posturile consulare 

 

 

4 

 

Prelegere, 

Dezbatere, 

Exemplificare 

Materiale 

PowerPoint 

4 Protocolul vizitelor de stat, oficiale, de lucru sau de 

altă natură  

 

4 

prelegere-

dezbatere, 

exemplificare 

Materiale 

PowerPoint 

5. Eticheta în corespondenţă  

Corespondența diplomatică 

Corespondența de afaceri 

Corespondența specială pentru evenimente deosebite 

 

4 

prelegere-

dezbatere 

exemplificare 

Materiale 

PowerPoint 

6.  Acţiuni protocolare „intra muros“.  

Categorii de acțiuni „intra muros“. 

 

4 

prelegere-

dezbatere 

exemplificare 

Materiale 

PowerPoint 



Măsuri de protecţie pentru acţiunile „intra muros“ Etapele 

de organizare şi modul de desfăşurare a acestor acţiuni 

protocolare 

7. Aspecte protocolare ale utilizării însemnelor de stat  

ale României şi ale sistemului naţional de decoraţii 

Modalităţi şi împrejurări în care se arborează drapelul de 

stat 

Sistemul actual de decoraţii din România şi aspectele 

protocolare ale acestuia 

 

 

4 

prelegere-

dezbatere 

exemplificare 

Materiale 

PowerPoint 

8. Organizarea şi atribuţiile compartimentelor de 

protocol la instituţiile de stat și în sectorul privat 

Modalităţi de organizare a activităţilor de protocol în 

sectorul de stat şi cel privat 

Norme generale de comportare la acţiuni protocolare 

 

 

4 

prelegere-

dezbatere 

exemplificare 

Materiale 

PowerPoint 

Bibliografie  

 

Bibliografie obligatorie 

Anghel I. M, Dreptul diplomatic şi consular, Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 2002 

Cooper A. F., Heine J., Takur R., The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford, Oxford 

University Press. 2013. 

2000 

Dussault L., Protocol – instrument de comunicare, Ed. Galaxia, Bucureşti, 1996 

Feltham R.G., Ghid de diplomaţie, Iaşi: Institutul European, 2005 

Georgescu T., Caraiani Gh, Uzanţe diplomatice şi protocol în relaţiile internaţionale, Bucureşti, Ed. 

Sylvi, 2002 

Bibliografie recomandata  

Maliţa M., Diplomaţia, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975 

Manciur E., Protocol instituţional, Bucureşti, Comunicare.ro, 2002; (ed. II, 2008) 

Mitchell M., Corr J., Ghidul manierelor elegante în afaceri, Cluj-Napoca, Paralela 45, 2006 

Tănăsie P., Marin G., Dumitrescu D., Uzanţe diplomatice şi de protocol, Ed. Independenţa 

economică, Piteşti, 2000 

Vârsta I., Protocol şi etichetă diplomatice. Bucureşti: C.H. Beck, 2011. 

*** Legea Nr. 102, din 10 septembrie 1992, privind stema şi sigiliul României, „Monitorul 

Oficial“, nr. 236, din 24 septembrie 1992 

*** Legea Nr. 75, din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului 

naţional, „Monitorul Oficial“, nr. 237 din 26 august 1994 

*** Legea privind sistemul naţional de decoraţii, „Monitorul Oficial“, nr. 146 din 7 aprilie 2000 

*** Hotărârea Guvernului nr. 1157 din 21 noiembrie 2001 privind arborarea drapelului României, 

intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu Stema României, „Monitorul Oficial“, nr. 776 

din 5 decembrie 2001, cu modificările şi completările făcute prin Hotărârea Guvernului Nr. 223 din 

7 martie 2002, „Monitorul Oficial“, nr. 179 din 15 martie 2002 

***Hotărârea Guvernului nr. 16 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Externe. 

***Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice (1961) 

 

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 

procese, proiecte asociate domeniului. 

 

http://mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/hg_16_2017.pdf
http://mae.ro/sites/default/files/file/anul_2017/hg_16_2017.pdf


   

10. Evaluare 

Tip 

activitate 
10.1 Criterii de evaluare 

10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

Răspunsuri la examen 

(evaluare finală) 

 

oral 70% 

10.5 S / L / 

LP / P 

Evaluare pe parcurs referate 30% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor de bază  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de  

            seminar/laborator/proiect 

 

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

 

       Semnătura directorului de departament 

 

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

 

 

          Semnătură Decan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             MINISTERUL EDUCAŢIEI  

                          Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu                                               

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație 

Publică 

1.3. Departamentul Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

1.4. Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 
1.5. Ciclul de studii Masterat 
1.6. Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Etică şi integritate academică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Sorin Purec 

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul  I 

2.6. Codul disciplinei UCB.01.2.1..OS.1.7 2.7. Număr de credite 3 

2.8. Tipul de evaluare C 2.9. Regimul disciplinei obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână 1 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator - 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

14 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat   

Examinări 1 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 61 

3.8. Total ore pe semestru 75 

 

 

          5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Dotarea sălii cu tablă şi instrumente de scris (marker), laptop, videoproiector; 

 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară; 

5.2. de desfășurare a 

seminarului 

- 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  - 

4.2. de competenţe - 



Competenţe 

profesionale 
 

– Înţelegerea conceptelor de etică şi integritate academică 

– Înţelegerea implementării în mediul academic a procedurilor privind etica şi 

integritatea academică 

– Utilizarea unui program informatic pentru detectarea plagiatului 

- Limitare, identificare și soluționare a situațiilor potențial conflictuale cu 

implicații de natură etică în universitate; 

- Elaborare și implementare a codurilor etice universitare; 

Competenţe 

tranversale 

-  Exercitarea sarcinilor profesionale în conformitate cu principiile de etică şi 

integritate academică. 

-  Competențe de lucru în echipă, competențe de comunicare, competențe de 

diseminare a cunoștințelor. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 

general al 

disciplinei 

  Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea principiilor etice și de structură a 

cercetării științifice de către studenți în conceperea producțiilor științifice proprii 

7.2. Obiectivele 

specifice 

Însușirea de către studenți a principalelor definiții conceptuale privind 

cercetarea științifică interpretarea și aprofundarea evoluțiilor în cercetarea 

științifică. Înțelegerea tehnicilor de documentare, individuală și în colaborare 

cunoașterea etapelor cercetării științifice. Înțelegerea importanței organizării și 

originalității în cercetarea științifică cunoașterea de către doctoranzi cum se 

valorifică o cercetare științifică înțelegerea întocmirii unui aparat critic pentru o 

lucrare cu caracter științific cunoașterea structurii unui text științific. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode utilizate 

 

1.  Curs introductiv. Concepte de bază: etică/morala, deontologia, 
integritatea, valori, norme, datorie, libertate, public/privat – abordări 
interdisciplinare 

2 

2. Codurile și principiile etice. Codurile etice profesionale; Erori, greșeli 

și sancțiuni; Probleme etice ale predării propriei discipline; Proble 

etice între colegi, Probleme etice legate de bani; Confidențialitatea. 

Acordul informat 

2 

3. Corupţia – concept, prevenire, combatere; Costul ascuns al 

favorurilor -conflictul de interese; Transparenţa – un panaceu? 

Cariere etice; avertizorii deintegritate vs. consilierii de etică 

2 

4. Forme de activitate academică ale cadrelor didactice și studenților 2 

5. 
Probleme etice ale cercetării și publicării. Plagiatul și autoplagiatul 

2 

6. Reglementări legislative cu privire la etica academică și la drepturile 

de autor/drepturile de proprietate intelectuală 

2 

7. Viitor și perspective ale eticii și integrității profesionale. Este etica 

instiutionalizată soluția problemelor? 

2 

Bibliografie obligatorie: 

Sorin Purec, Etica și integritate academică, suport de curs, format electronic 

Papadima, L. (Coord.), Deontologie academică. Curriculum-cadru, Editura Universității din 

București, București, 2017 
Bibliografie facultativă: 

Aslam Constantin, Cornel Florin Moraru, Raluca Paraschiv, Curs de deontologie și integritate 

academică, Universitatea Națională de Arte, București, 2018. 

Capcelea, V., Etica si comportamentul civilizat, Editura Pro Universitaria, București, 2016 

Ștefan Emilia, Etica și integritate academică, Editura Pro-Universitaria, București, 2018. 4.  

Șercan Emilia, Deontologie academică. Ghid practic, București, 2017. 



Stephen, L.. The Science of Ethics. Cambridge, Cambridge University Press, 2012 

Tracey Bretag (ed.). Handbook of Academic Integrity. 2016. Singapore: Springer 

8.2. Seminar /laborator Tip de seminar 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Formarea de competenţe generale, specifice şi transversale, de valori şi atitudini 

corespunzătoare domeniului de specialitate raportat la nivelul I al programului de formare 

psihopedagogică şi în concordanţă cu profilul de competenţe al domeniului de licenţa şi 

nivelul 1 al programului psihopedagogic cum sunt precizate în Registrul naţional al 

calificărilor din România. www.rncsis.ro 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2.Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 1. Cunoștințele  însușite  

2. Utilizarea corectă a 

conceptelor studiate 

3. Capacitatea de a-și 

argumenta logic ideile 

4. Coerență și originalitate 

în exprimare 

Evaluare sumativă la 

sfârșitul semestrului.  

Prezentarea unui eseu 

pe o temă dată 

50% 

 

50% 

10.5.Seminar 

/ laborator 

- Evaluare formativă (pe 

tot parcursul 

semestrului) 

 

10.6. Standard minim de performanţă 

Cerințe pentru nota 5: 

-• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului; 

Cerințe pentru nota 10: 

- Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare a limbajului 

de specialitate; 

- Poate răspunde liber la întrebări din tematica și bibliografia cursului; 
 

Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 

                                        

 

 

                                             

 

Data avizării în departament     Semnătura şefului de departament 

 

………………….      ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rncsis.ro/


 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 
1.2 Facultatea  de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
1.3 Departamentul de Litere, Științele Educației Și Relații Internaționale 
1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Concepte fundamentale în 

științele politice 
Cod disciplină: 

UCB.01.2.1.O.A.2.8 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Flavius Cristian Mărcău 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
ACS. Dr. Adrian Eugen Preda 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul disciplinei I 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 83  

  3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 

 

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 Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de 

predare multimedia. În cazul in care Guvernul României va decide 

trecerea cursurillor in sistem online, acestea se vor desfasura folosind 

platforma MS Teams 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
- 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 



C
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p
ro
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o
n
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e C1  Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si 

internationale 

C3 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene 

C5 Asigurarea de asistentă în domeniul negocierii internationale şi medierii între grupuri cu interese diverse 

C6 Asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în 

procese europene si internationale 
C

o
m

p
et

en
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1 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. 

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  corespunzatoare diverselor paliere 

ierahice . 

CT3 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) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei  

- Utilizarea adecvată a conceptelor de bază din domeniul științelor politice; 

- Utilizarea conceptelor fundamentale din din domeniul științelor politice în 

descrierea şi explicarea genezei derulării unor evenimente şi procese; 

- Utilizarea regulilor fundamentale proprii disciplinei pentru înţelegerea şi 

evaluarea unor programe şi acţiuni social-politice; 

- Utilizarea metodologiei științelor politice în analiza unor procese specifice 

sistemelor social-politice contemporane; 

- Identificarea conceptelor şi metodelor din domeniul științelor politice pentru 

evaluarea evenimentelor şi proceselor politice; 

- Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor fundamentale din 

domeniul științelor politice; 

7.2 Obiectivele 

specifice 
- Aplicarea fundamentelor științelor politice în înţelegerea, analizarea şi 

evaluarea organizării socio-politice. 

- Gestionarea programelor şi acţiunilor social-politice specifice științelor politice. 

- Utilizarea metodologiilor specifice științelor politice pentru analizarea 

sistemelor social-politice. 

- Proiectarea de strategii politice în contexte regionale, naţionale şi globale. 

- Susţinerea, promovarea şi comunicarea valorilor democratice. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Curs introductiv Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Ce e stiinta politica? Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Partide politice şi sisteme de partide Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Putere, autoritate, legitimitate Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Tipologia regimurilor politice occidentale Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

Ideologia, tipuri de ideologii şi rolul acestora în legitimarea 

structurilor de putere 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

Regimuri nedemocratice Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

Regimuri democratice Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Democratizarea Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Votul, sistemele electorale şi nevoia de legitimare a 

democraţiilor prin votul universal. 

Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 



Consolidarea și deconsolidarea democrației  2 

Bibliografie obligatorie: 

R. E. Goodin, H.-D. Klingemann, Manual de stiinta politica, Polirom, 2005  

A. Heywood, Key Concepts in Politics, Palgrave, 2000  

Andrew Heywood, Politics, Macmillan, Basingstoke/London, 1997  

Bibliografie facultativă: 

M. Grawitz, J. Leca, Traite de Science Politique, P:U:F:, 1985  

G. Pasquino, Curs de Stiinta Politica, Institutul european, Iaşi, 2002  

A.-P: Iliescu, Introducere în politologie, All, 2002 

Max Weber, Politica, o vocaţie şi o profesie, Bucureşti, Anima, 1992. 

  

8.1 Seminar Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Seminar introductiv Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Tipuri de regimuri politice Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Analiza noţiunilor de sistem politic – regim politic prin 

trimitere la tipologia regimurilor politice: democraţie, 

totalitarism, autoritarism, dictatură; 

Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Analiza proceselor de schimbare la nivelul regimurilor 

politice – reformă, lovitură de stat, revoluţi etc. 

Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Analiza conceptului de cultură politică şi a relevanţei 

acestuia în cadrul ştiinţei politice; Ideologia, tipuri de 

ideologii şi rolul acestora în legitimarea structurilor de 

putere; 

Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Votul, sistemele electorale şi nevoia de legitimare a 

democraţiilor prin votul universal. Seducţia politică şi 

manipularea ca resurse ale puterii politice democratice. 

Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Analiza conceptului de cultură politică şi a relevanţei 

acestuia în cadrul ştiinţei politice; 

Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Bibliografie obligatorie: 

Colliard, Claude-Albert: Institutions des relations internationales. Tours, 1974.  

Archer, Clive: International Organizations. London, 2001. 

Carpinschi, Anton – Mărgărit, Diana: Organizaţii internaţionale. Bucureşti, 2011. 
Bibliografie facultativă: 

Beşteliu, Miga Raluca: Organizaţii internaţionale interguvernamentale. Bucureşti, 2000. 

Ionescu, Nicolae: Organizaţii şi instituţii internaţionale. Bucuresti, 2000 

Moreau Defarges, Philippe: Organizaţiile internaţionale contemporane. Iaşi, 1998 

Scott, George: The Rise and Fall of the League of Nations. London, 1973. 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Stabilirea în conformitate cu lucrările de specialitate şi a asociaţiilor academice de profil a principalelor 

noţiuni cu privire la metodologia cercetării științifice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 1. Cunoștințele  însușite  

2. Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

3. Capacitatea de a-și argumenta logic ideile 

4. Coerență și originalitate în exprimare  

Examinare 

orală 
60% 



10.5 Seminar Activitate seminarii  40% 

10.6 Laborator -   
10.7 Proiect -   
10.8 Standard minim de performanţă 
-Standarde minime pentru nota 5:  

• Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

• Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 

-Standarde pentru nota 10:            

• Un grad ridicat de corectitudine si completitudine a cunoştinţelor, de asimilare a limbajului de specialitate 

 
Data avizării 

în departament 

   01.10.2022 

Semnătura titularului  de curs 

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

Semnătura titularului  de seminar/ 

laborator/ proiect 

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

 

 

                                   

 

 

 Semnătura directorului de departament 

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

 

                                                                                                                                          

Semnătură Decan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Relații internaționale în era 

globalizării 

Codul disciplinei 

UCB.01. 2.1. O. A. 2. 9 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ.dr. Hadrian Gorun  
2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 
Conf. univ.dr. Hadrian Gorun  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei I 
(V) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 14 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat  
Examinări 3 
Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 83  
3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară  

 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 
 Desfășurarea cursurilor cu respectarea normelor de etică universitară  

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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CP1. Utilizarea fundamentelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor europene și 

internaționale 

CP3. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor 

europene 

CP6.  Asigurarea asistenței în managementul relațiilor din cadrul organizațiilor și instituțiilor 

implicate în pocese europene și internaționale 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
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le

 

 CT1. Gestionarea informațiilor specific rezolvării sarcinilor complexe în context  (receptarea, 

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

la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională îm scopul inserției și 

adaptabilității la cerințele pieței muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
 Oferirea unei imagini de ansamblu asupra relațiilor internaționale în 

secolele XX-XXI. 
7.2 Obiectivele specifice  Înțelegerea limbajului tipic relațiilor internaționale și utilizarea adecvată 

a acestuia 

 Cunoașterea și analizarea proceselor internaționale 

 Capacitatea de a interpreta și de a analiza procesele internaționale în 

baza principalelor teorii ale relațiilor internaționale 

 Abilitatea de a realiza conexiuni între teoria, practica și istoria relațiilor 

internaționale 
 

8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
I. Relațiile internaționale- considerații generale 

1. Definiții și delimitări ale domeniului relațiilor internaționale 

2. Tipuri de relații internaționale 

3. Relațiile internaționale ca obiect de studiu 

4. Caracterul interdisciplinar al relațiilor internaționale 

5. Actorii relațiilor internaționale 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

2 h 

II. Concepte fundamentale în relațiile internaționale 

1. Interesul național 

2. Puterea 

3. Suveranitatea 

4. Balanța puterii 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

2h 

III. Liberalismul în relațiile internaționale 

1. Perspectiva liberală asupra sistemului internațional 

2. Curentul idealist 

3. Reprezentanți ai liberalismului 

4. Principalele postulate ale pluralismului 

5. Neoliberalismul instituțional 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4h 

IV. Realismul 

1. Considerații generale și precursori 

2. Caracteristici și postulate fundamentale 

3. Reprezentanți ai realismului 

4. Neorealismul și exponenții săi 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4h 

V. Școala engleză a relațiilor internaționale (raționalismul, teoria 

societății internaționale) 

1. Considerații introductive și precursori 

2. Asumpții 

3. Pricipalii exponenți și lucrările lor fundamentale 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

2h 

VI. Alte teorii ale relațiilor internaționale în era globalizării 

1. Globalismul și postulatele lui. 

2. Constructivismul 

3. Postmodernismul 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4 h 



4. Feminismul 

5. Teorii ale integrării europene 

VII. Organizațiile internaționale- actori importanți ai relațiilor 

internaționale în era globalizării 

1.Considerații generale și definiție 

2. Organizații internaționale interguvernamentale 

3. Organizații internaționale nonguvernamentale 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

2h 

VIII. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) 

1. Geneza și Charta ONU 

2. Evoluția ONU 

3. Problematica menținării păcii 

4. Diplomația preventivă a ONU 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4h 

IX. Uniunea Europei Occidentale, Organizaţia Europeană pentru 

Cooperare Economică şi Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică 

1. Uniunea Europei Occidentale (UEO) 

2.Organizaţia Europeană pentru Cooperare Economică (OECE) şi 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 

X. Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.) 

1. Preliminarii 

2. Pactul Atlantic 

2. Structura NATO 

3. Evoluția concepției strategice 

4. Divergențe transatlantice 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

Bibliografie obligatorie 

Defarges, Philippe Moreau, Organizaţiile internaţionale contemporane, Institutul European, Iaşi, 1996  

Dicţionar de relaţii internaţionale. Secolul XX, Volum cordonat de Maurice Vaïse, Editura Polirom, 2008  

Duroselle, Jean-Baptiste, Istoria relaţiilor internaţionale, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2006  

Fidler, Jiri, Mares, Petr, Istoria NATO, Institutul European, Iaşi, 2005  

Goldstein, Joshua, Pevehouse, Jon, Relaţii internaţionale, Editura Polirom, Bucureşti, 2008  

Gorun, Hadrian, Relaţii internaţionale în secolul al XX-lea. Concepte fundamentale, şcoli de gândire, repere istorice, 

Editura “Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2011 

Morgenthau, Hans J. , Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Polirom, Bucureşti, 

2007  

Popescu, Andrei, Jinga, Ion, Organizaţii europene şi euro – atlantice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001 

 

Bibliografie facultativă 

Calvocoresi, Peter, Politica mondială după 1945, Editura Allfa, Bucureşti, 2000 

Guzzini, Stefano, Realism şi relaţii internaţionale, Institutul European, Iaşi, 1998  

Milza, Pierre, Berstein, Serge, Istoria secolului XX, 3 volume, Editura All, Bucureşti, 1998 

Popişteanu, Cristian, Mic ghid al ONU şi al instituţiilor specializate, Editura Politică, Bucureşti, 1964 

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  
Actorii relațiilor internaționale în era globalizării. 

Mai este statul-națiune principalul și cel mai important actor 

al relațiilor internaționale? 

Explicația 

Problematizarea 

Conversația 

2h 

Provocări majore în relațiile internaționale contemporane. 

Teorismul și criza Covid-19 

Explicația 

Problematizarea 

Conversația 

2h 

Interes național, putere și balanță de putere. Explicația 

Problematizarea 

Conversația 

Micropredarea 

Analiza de text 

Studiul de caz 

2h 

Idealismul liberal și iluzia păcii Explicația 

Problematizarea 

Conversația 

Micropredarea 

Analiza de text 

Studiul de caz 

2h 



Principalele teorii și abordări teoretice în relațiile 

internaționale. Perspectivă comparativă 

Explicația 

Problematizarea 

Conversația 

Micropredarea 

Analiza de text 

Studiul de caz 

2h 

Principalele paradigme și teorii ale integrării europene. 

Perspectivă comparativă 

Explicația 

Problematizarea 

Conversația 

Micropredarea 

Analiza de text 

Studiul de caz 

2h 

O.N.U. , problematica menținerii păcii și diplomația 

preventivă 

Explicația 

Problematizarea 

Conversația 

2h 

Bibliografie obligatorie 

Defarges, Philippe Moreau, Organizaţiile internaţionale contemporane, Institutul European, Iaşi, 1996  

Dicţionar de relaţii internaţionale. Secolul XX, Volum cordonat de Maurice Vaïse, Editura Polirom, 2008  

Duroselle, Jean-Baptiste, Istoria relaţiilor internaţionale, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2006  

Fidler, Jiri, Mares, Petr, Istoria NATO, Institutul European, Iaşi, 2005  

Goldstein, Joshua, Pevehouse, Jon, Relaţii internaţionale, Editura Polirom, Bucureşti, 2008  

Gorun, Hadrian, Relaţii internaţionale în secolul al XX-lea. Concepte fundamentale, şcoli de gândire, repere istorice, 

Editura “Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2011 

Idem, Realism and Decisional Dilemmas in Romania’s Foreign Policy during the Neutrality, in Philobiblon. 

Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in the Humanities, No. 2/ 2018 

Morgenthau, Hans J. , Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace, Editura Polirom, Bucureşti, 

2007  

Popescu, Andrei, Jinga, Ion , Organizaţii europene şi euro – atlantice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001 

Tomescu, Ina Raluca, Terorismul internațional. Istoric, actualitate, provocări, Editura Universității Naționale de 

Apărare, București, 2014. 

Idem, Politicile Uniunii Europene privind prevenirea și combaterea terorismului, Editura Universității Naționale de 

Apărare, București, 2014. 

 

Bibliografie facultativă 

Calvocoresi, Peter, Politica mondială după 1945, Editura Allfa, Bucureşti, 2000 

Guzzini, Stefano, Realism şi relaţii internaţionale, Institutul European, Iaşi, 1998  

Milza, Pierre, Berstein, Serge, Istoria secolului XX, 3 volume, Editura All, Bucureşti, 1998 

Popişteanu, Cristian, Mic ghid al ONU şi al instituţiilor specializate, Editura Politică, Bucureşti, 1964 

* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe 

durata studiilor postuniversitare. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei răspunde ariilor tematice din domeniu abordate pe plan național și 

internațional la acest nivel de studii, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor 

profesionale și transversale ale studenților. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoașterea conținuturilor solicitate 

Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Gradul de însuşire şi capacitatea de utilizare 

adecvată a limbajului de specialitate 
Capacitatea de a-și argumenta logic ideile 

Coerență și originalitate în exprimare 

Examinare 

orală finală 

60-70% 



10.5 Seminar Activitate seminarii (include prezența) 

Evaluare portofoliu 

Evidenţierea notelor definitorii ale conceptelor 

studiate; capacitatea de identificare şi 

exemplificare a acestora  

Parcurgerea bibliografiei obligatorii şi a celei 

opţionale 

Evaluare pe 

parcurs 

30-40% 

10.6 Laborator    

10.7 Proiect    

10.8 Standard minim de performanţă: 
Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale) 

Standarde  pentru nota 10:  
• Un grad ridicat de corectitudine și completitudine a cunoştinţelor, de asimilare a limbajului de 

specialitate 
 

  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de 

            seminar/laborator/proiect 

 

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

 

       Semnătura directorului de departament 

 

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

 

 

          Semnătură Decan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

1.2 Facultatea  Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Drept și Administrație Publică 

1.3 Departamentul Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Instituții și organizații de 

securitate 

Cod disciplina 
UCB.01.2.1.O.A.2.10 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar 

/laborator/proiect 
Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei I 

(I)Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 94   
3.9 Total ore pe semestru 150 
3.10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu 

echipament de predare multimedia. 
5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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- înţelegerea principalelor concepte privind organizaţiile şi instituţiile internaţionale şi europene 

de securitate; 
- cunoaşterea principalelor institutii şi structuri internaţionale în domeniu;  

- Dezvoltarea unor aptitudini de înţelegere şi analiză critică a relaţiilor internaţionale şi europene 

contemporane. 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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- Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului; 
- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice; 
- Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Se urmăreşte cunoaşterea de către studenţi a principalelor concepte, 

institutii şi organizații internaţionale cu atribuții în domeniul securității. 

7.2 Obiectivele specifice  Verificarea asimilării cunoştinţelor şi aprofundării acestora,   tematica 

lor prelungind şi detaliind pe cea a cursului. Modalităţile de desfăşurare 

accentuează intenţiile unei participări active, antrenante şi promovarea 

caracterului aplicativ. 

 

8. Conţinuturi* 
8.1 Curs Nr. 

ore 

Metode de predare Observaţii 

ORGANIZAŢIILE 

INTERNAŢIONALE 

Evoluţie istorică. Rolul organizaţiilor 

internaţionale în societatea internaţională 

contemporană. Organizaţiile internaţionale 

– subiecte de drept internaţional. 

8 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE 6 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

ORGANIZAŢIA TRATATULUI 

ATLANTICULUI DE NORD 

4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

ORGANIZAŢIA PENTRU 

SECURITATE ŞI COOPERARE ÎN 

EUROPA 

2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

UNIUNEA EUROPEANĂ 4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

ORGANIZAŢIILE SUBREGIONALE 

DE SECURITATE 

2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE 

ŞI REGLEMENTAREA 

DIFERENDELOR 

2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Bibliografie obligatorie: 

 Ina Raluca Tomescu, Securitate şi relaţii internaţionale în contextul globalizării, Editura Universităţii Naţionale de 

Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2014. 

 Dan Vataman, Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009. 

 Andrei Popescu, Ion Diaconu, Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009. 

 Raluca Miga-Beşteliu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000. 

 

Bibliografie recomandata:     

 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu – “Drept internaţional contemporan”, Editura All Beck, 2000 

 B. Selejan-Guţan, L. Crăciunean – “Drept internaţional public”, Editura Hamangiu, 2008 

 Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Ion Gâlea, –“Drept internaţional contemporan. Texte esenţiale”,Ediţia a 2-a, Editura 

Universul Juridic, 2007 

 Ion Rusu, Organizaţii şi relaţii internaţionale, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002. 

 Ion Dragoman, Claudia Militaru, Cerasela Panduru, Relaţii internaţionale actuale, Editura Intergraf, Reşiţa, 2004. 

8.2 Seminar/laborator                 Nr. 

ore 

Metode de predare Observaţii 

ORGANIZAŢIILE 

INTERNAŢIONALE 

8 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului 



Evoluţie istorică. Rolul organizaţiilor 

internaţionale în societatea internaţională 

contemporană. Organizaţiile internaţionale 

– subiecte de drept internaţional. 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

de curs pentru a putea interacţiona 

în timpul predării 

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE 6 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului 

de curs pentru a putea interacţiona 

în timpul predării 
ORGANIZAŢIA TRATATULUI 

ATLANTICULUI DE NORD 

4 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului 

de curs pentru a putea interacţiona 

în timpul predării 
ORGANIZAŢIA PENTRU 

SECURITATE ŞI COOPERARE ÎN 

EUROPA 

2 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului 

de curs pentru a putea interacţiona 

în timpul predării 
UNIUNEA EUROPEANĂ 4 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului 

de curs pentru a putea interacţiona 

în timpul predării 
ORGANIZAŢIILE SUBREGIONALE 

DE SECURITATE 

2 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului 

de curs pentru a putea interacţiona 

în timpul predării 
ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE 

ŞI REGLEMENTAREA 

DIFERENDELOR 

2 Discutarea, explicarea şi 

exemplificarea problemelor 

evocate la curs. Dezbatere, 

problematizare, discuţii interactive 

Se recomandă studenţilor 

parcurgerea prealabilă a suportului 

de curs pentru a putea interacţiona 

în timpul predării 
Bibliografie obligatorie: 

 Ina Raluca Tomescu, Securitate şi relaţii internaţionale în contextul globalizării, Editura Universităţii Naţionale de 

Apărare ”Carol I”, Bucureşti, 2014. 

 Dan Vataman, Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009. 

 Andrei Popescu, Ion Diaconu, Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009. 

 Raluca Miga-Beşteliu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000. 

 

Bibliografie recomandata:     

 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Bogdan Aurescu – “Drept internaţional contemporan”, Editura All Beck, 2000 

 B. Selejan-Guţan, L. Crăciunean – “Drept internaţional public”, Editura Hamangiu, 2008 

 Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Ion Gâlea, –“Drept internaţional contemporan. Texte esenţiale”,Ediţia a 2-a, Editura 

Universul Juridic, 2007 

 Ion Rusu, Organizaţii şi relaţii internaţionale, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002. 

 Ion Dragoman, Claudia Militaru, Cerasela Panduru, Relaţii internaţionale actuale, Editura Intergraf, Reşiţa, 2004. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
- înţelegerea elementelor unei organizații internaţionale;  

- explicarea mecanismelor de funcționare ale organizațiilor internaţionale;  

- înţelegerea specificului organizațiilor internaţionale de securitate. 

 
II. Deprinderi intelectuale sau academic 

- capacitatea de analiză a textelor specifice disciplinei; 
- asumarea referinţelor bibliografice representative; 
 
III. Deprinderi profesionale/practice 
- elaborarea clauzelor unui presupus tratat internaţional;  

- participarea la o negociere internaţională asupra unei teme date. 

 

 

 



10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finalã 

10.4 Curs              Examinare orală Evaluare sumativă la 

sfârşitul semestrului 
70% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţă şi activitate Evaluare formativă (pe 

tot parcursul 

semestrului) 

10% 

Evaluarea sarcinilor la seminar Evaluare formativă 20% 
10.6 Standard minim de performanţã                                                        

 Să dovedească însuşirea minimă a materiei (cunoştinţe fundamentale); 

 Se ţine cont de activitatea din timpul semestrului şi de prezenţa la cursuri; 

 Activitate la seminar 

 

 

 Data completării  Semnătura titularului de curs                   Semnătura titularului de  

              seminar/laborator/proiect 

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

 

       Semnătura directorului de departament 

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

 

 

          Semnătură Decan 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN 

TÎRGU JIU  
1.2 Facultatea  Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 

1.3 Departamentul Litere, Știinţele Educaţiei și Relații Internaționale 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale şi Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii  Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate și Relații Internaționale 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba Engleză Aplicata 2 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Paliţă Elena, lect. univ. 

2.4 Anul de 

studiu 
I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei I 

(VI) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. . Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  1 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator/proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  14 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi........ Pregătire examinare finală........................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 86  
3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 
4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
Laptop, conexiune la internet 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C3 Prezentarea orală și scrisă, ȋn limba programului de studii și ȋntr-o limbă de circulaţie internaţională a 

cunoștinţelor de specialitate.  

Dupa promovarea seminarului, studenţii vor putea să prezinte oral și scris mesaje structurate referitoare la o 

problemă de specialitate de un nivel mediu de complexitate și vor identifica principalele modalităţi de 

comunicare din domeniu, precum și a particularităţilor acestora. 
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 CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient si responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea 

principiilor etice si a deontologiei profesionale. 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relationare în grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice în munca de 

echipa, prin 

dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonală. 

 

 

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

disciplinei 

Formarea deprinderilor de exprimare orală şi scrisă în limba engleză, în conformitate cu 

normele gramaticale acceptate și posedarea conceptelor de bază specifice domeniului de 

studii. 

7.2 Obiectivele specifice       1.Cunoaştere şi înţelegere  
- Dezvoltarea aptitudinilor de a intelege ideile principale dintr-un text de specialitate 

- Dezvoltarea abilităţilor argumentative ale studenţilor şi deprinderilor de utilizare a 
conceptelor de baza, specifice domeniului de studiu  
- Aprofundarea cunoştinţelor privind diversitatea culturală a limbii engleze 
 

 2.Explicare şi interpretare  
- Înţelegerea termenilor de specialitate si a importantei utilizarii corecte a acestora in 

viitoarea activitate profesionala. 

- Înţelegerea şi însuşirea mecanismului de obţinere a informatiilor  eficiente pentru 

cercetare, mai precis pentru traducerea textelor de specialitate. 

 
3. Instrumental – aplicative  
- acumularea orientată direcţionată de cunoştinţe teoretice şi practice de limba engleză, 

semnificativ structurate şi reprezentative transpunerii în practică în  domeniul istoriei 

- Exprimarea rapidă prin punerea în scenă a situaţiilor din viaţa cotidiană, printr-o abordare 

ludică a gramaticii şi un dialog permanent între studenţi şi profesor 
 

4.Atitudinale  
- Implicarea în activitati ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de 

specialitate 

- Pregatirea studentilor pentru lucrul in echipa prin simularea unor situatii concrete in 

jocurile de rol abordate la seminar. 

 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

   

Bibliografie 
 

 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

The history of the English language. Exerciţii de gramatică 

recapitulative.  

Expunere didactica 

Joc de rol 

Activitate pe grupe 

2h 

The rural British landscape. Listening practice. 

Aplicatii:www.learnenglish.britishcouncil.com  

Expunere didactica 

Exercitii 

Joc de rol 

Activitate pe grupe 

2h 

Elemente de cultură si civilizaţie britanica. Traducere texte. 

Aplicatii: English page  

Expunere didactica 

Exercitii 

2h 

 How to sustain your point of view. Aplicaţie: dezbatere pe o 

temă dată  

Expunere didactica  

Exercitii 

2h 

 Acte de limbaj. Aplicatii: joc de rol  Expunere didactica 

Observare 

Exercitii 

2h 

Listening practice. Aplicatii 

www.learnenglish.britishcouncil.com.  

Expunere didactica 

Exercitii 

2h 



Joc de rol 

 Exercitii de vocabular. Aplicatii: English page  Expunere didactica 

Exercitii 

Joc de rol 

2h 

Bibliografie 

Palita, Elena, English for International relations, Editura Academica Brâncuși, 2017, ISBN 978-973-144-826-8, 100 

pagini 

Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Students 

of English. Great-Britain, Cambridge University Press: 1991  

Swan, Michael and Catherine Walter. Oxford English Grammar Course. Intermediat. Oxford University Press: 2011  

Vince, Michael and Paul Emmerson. Elementary Language Practice With Key. English Grammar and Vocabulary. 

Macmillan Education: 2003  

Vince, Michael and Paul Emmerson. Intermediate Language Practice With Key. English  

Grammar and Vocabulary. Macmillan Education: 2003  
* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe 

durata studiilor postuniversitare. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Dobandirea cunosterii terminologiei de specialitate de catre student, utila in mediul 

profesional specific acestei specializari 

- Dobandirea abilitatii de a comunica in limba engleza intr-o situatie concreta in mediul 

profesional 

       -    Dobandirea abilitatii de a lucra in echipa la locul de munca 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs    

 

10.5 Seminar  

   

- evaluare pe parcurs 10% 

prezenta, 20% activitate de 

seminar) 

- colocviu 

(70%) 

 

10.6 Laborator    
10.7 Proiect    
10.8 Standard minim de performanţă 
 Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluarea orala 

 Prezența la cel puțin 80% dintre seminarii 

Portofoliu cu toate documentele cerute 
 

Data completării  Semnătura titularului** de curs                  Semnătura titularului** de  

            seminar/laborator/proiect 

 

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

 

       Semnătura directorului de departament 

 

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

 

 

          Semnătură Decan 

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

 



 

 

 
 

 

FIȘA DISCIPLINEI  

 
 

1. Date despre program  

  

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior  
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU  

1.2 Facultatea / Departamentul  
FACULTATEA DE ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

1.3 Catedra  
DEPARTAMENTUL DE LITERE, ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI ȘI 

RELAȚII INTERNAȚIONALE 

1.4 Domeniul de studii  RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE  

1.5 Ciclul de studii  MASTERAT  

1.6 Programul de studii/Calificarea  Securitate și Relații Internaționale 

  

1. Date despre disciplină  

  

2.1 Denumirea disciplinei  Analiza riscurilor neconvenționale în securitatea societală  

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. Univ. Dr. CĂTĂLIN PEPTAN  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar  

Lect. Univ. Dr. CĂTĂLIN PEPTAN  

2.4 Anul de 

studiu  
    I   2.5 Semestrul    II  2.6 Tipul de 

evaluare  
  C      2.7 Regimul disciplinei     O  

(I) Obligatorie; (O) Opţională; (F) Facultativă. 
 

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)  

  

3.1 Număr de ore pe săptămână    3  din care: 3.2 

curs  

  2  3.3 seminar/laborator  1  

3.4 Total ore din planul de înv.    42  din care: 3.5 

curs  

  28  3.6 seminar/laborator  14  

Distribuţia fondului de timp:  Ore  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  32  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe 

teren  

32  

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  14  

Tutoriat   0  

Examinări   2  

Alte activităţi (consultații) 3  

3.7 Total ore studiu individual     83        

3.8 Total ore pe semestru  125        

3.9 Numărul de credite       5         

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 



3. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

  

4.1 de curriculum    Cunoștințe în domeniile:  Studii de Securitate, Relații Internaționale, 

Studii Europene, Politică externă și diplomație, Guvernanță internațională, 

Probleme actuale ale lumii contemporane. 

4.2 de competenţe    Capacitatea de abordare critică a bibliografiei de curs și seminar.   

  Stăpânirea ariei conceptuale specifice Teoriei Relațiilor Internaționale.   

  

4. Condiţii (acolo unde este cazul)  
 

5.1 de desfăşurare a cursului     a.) Desfășurarea activităților în varianta on-line: Platforma de 

elearning Microsoft Teams;   

   b.) Desfășurarea activităților în varianta „față în față”:  

Tablă dotată cu instrumente de scris; Video-proiector; Laptop 

având conexiune la internet; Sală de curs adecvată pentru 

găzduirea în condiții bune a studenților.  

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului  

   a.) Desfășurarea activităților în varianta on-line: Platforma de 

elearning Microsoft Teams;   

   b.) Desfășurarea activităților în varianta „față în față”:  

Tablă dotată cu instrumente de scris; Video-proiector; Laptop 

având conexiune la internet; Sală de curs adecvată pentru 

găzduirea în condiții bune a studenților.  

  

5. Competenţele specifice acumulate  

  

Competenţe 

profesionale  

 Identificarea și utilizarea rapidă și facilă a datelor și informațiilor 

specifice domeniului studiat: amenințări neconvenționale în securitatea 

societală;  

 Aplicarea cunoştințelor asimilate, în contextul unor situații de mediere 

şi negociere a conflictelor determinate de anumite amenințări neconvenționale 

(terorism, migrație, criminalitate transfontalieră), pentru asigurarea securității 

individuale și colective;   

 Prevenirea și combaterea unor amenințări neconvenționale societale, ce 

se pot manifesta la nivel individual și colectiv, în contextul potențării acestora 

de către unele procese asociate fenomenului globalizării;  

 Interpretarea, compararea și relaționarea datelor și faptelor caracteristice 

principalelor procese și fenomene studiate.  

 Analiza efectelor amenințărilor  neconvenționale asupra securității 

individului sau a colectivității.  

Competenţe 

transversale  

 Gestionarea (captarea, analiza, prelucrarea, valorificarea) informațiilor 

necesare rezolvării sarcinilor complexe pentru contracararea amenințărilor 

neconvenționale asupra securității societale.  

 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup și de muncă eficientă în 

echipă, cu asumarea de diverse roluri;  

 Formarea unei atitudini valorizante, constructive, faţă de cunoaşterea 

dimensiunilor spaţiale, structurale şi funcţionale din sfera exerciţiului puterii, 

în contextul asigurării securității societale prin gestionarea amenințărilor de 

securitate neconvenționale;  

  
 

 

 

 



6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)  

  

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei  

 Familiarizarea studenților cu privire la principalele considerente 

teoretice referitoare la conceptul de securitate și la amenințările 

neconvenționale din societatea contemporană;  

 Formarea abilităţilor de cunoaștere, analiză şi interpretare a 

amenințărilor societale neconvenționale, în contextul dinamicilor mediului 

global.  

7.2 Obiectivele 

specifice  

 Cunoașterea cauzelor, evoluțiilor și formelor de manifestare 

a  amenințărilor de securitate neconvenționale la nivel global;  

 Dobândirea deprinderilor de a contextualiza dinamica fenomenelor 

asociate amenințărilor de securitate neconvenționale şi a formelor pe care 

acestea le cunosc;  

 Dobândirea deprinderilor de a preveni și combate amenințările  de 

securitate neconvenționale ce se manifestă la nivel global.  

  

7. Conţinuturi   

  

8.1 CURS  Metode de predare  Obs.  

1. Curs introductiv  Discutarea unor chestiuni 

organizatorice. Prezentarea conți-

nutului cursului, a bibliografiei și 

a sistemului de examinare.  

2h  

  

2. Globalizarea – arhitectul lumii 

contemporane (Definire; aspecte problematice 

induse de fenomenul globalizării; Avantajele 

globalizării; Încotro globalizarea?)  

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

  

2h  

  

3. Noua paradigmă a securității - reapariția și 

manifestarea conflictului militar. 

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

   

2h  

4. Riscuri și amenințări neconvenționale cu 

cauzalitate politică. Cazul României. (Interne: 

instabilitatea politică; proliferarea 

extremismului; criza de autoritate a instituţiilor 

puterii; lipsa, insuficienţa sau neaplicarea corectă a 

legislaţiei democratice; politici de secesiune 

teritorială; nedefinirea clară a interesului naţional; 

proliferarea intereselor de grup. Externe:  tendinţe 

revizioniste, revendicări teritoriale ale unor entități 

(guverne, grupări politice, grupuri de interes etc.) 

din zona de interes strategic; presiuni externe în 

problema minorităţilor; reinstalarea sferelor de 

influenţă; deteriorarea imaginii României; 

regrupări geopolitice.  

   

 

  

 

 

 

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

 

 

 

 

 

 

2h 

5. Riscuri și amenințări neconvenționale cu 

cauzalitate etnică și religioasă în societatea 

contemporană. (Fenomenul etnic și religios- 

concepte; evoluții și manifestare la scară 

mondială; potenţiale surse de conflicte etnice și 

religioase; configuraţia diferendelor etnice și 

religioase; fenomenul etnic în România.)  

 

 

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

 

 

 

2h 

6. Terorismul - amenințare securitară globală. 

(Definirea conceptului; istoric; cauze, scop, 

 

 

  

  



motivații; clasificarea organizațiilor teroriste; 

planificarea operațiunilor teroriste; tipuri de 

operațiuni teroriste şi tehnici asociate; evoluții și 

forme de manifestare la nivel global; incidența 

fenomenului asupra securității regionale și 

globale.)  

 

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

2h  

  

7. Proliferarea armelor de distrugere în masă 

– amenințare la adresa securității societale. 

(Concept; tipologie; factori potențatori; consecințe 

în plan securitar; măsuri ce combatare.)  

   

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

  

2h  

  

8. Migrația - amenințare societală globală. 

(Definirea conceptului; Istoric; Migrația internă. 

Fenomenele demografice - amenințări 

neconvenționale la adresa securității. Migrația 

internațională. Cauzele și efectele asupra 

securității.)  

 

 

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

  

  

2h  

9. Traficul de droguri – flagel al societății 

contemporane. (Definirea conceptului; evolutia 

fenomenului; factori de risc; organizatii si filiere 

ale crimei organizate implicate; efecte și 

consecințe ale consumului ilicit de droguri în plan 

securitar.)  

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

2h  

10. Riscuri și amenințări neconvenționale cu 

cauzalitate economică.  Cazul României. 

Definirea conceptului; evolutia fenomenului; 

consecințe în plan securitar.)  

 

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

2h  

11. Securitatea mediului – dimensiune a 

securițății societale. (Definirea conceptului; 

Importanța securității mediului. Prezervarea 

factorilor de mediu. Dezastrele tehnologice și 

dezastre naturale, clasificare, măsurile de protecție 

civilă.)  

 

 

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

  

  

2h  

12. Deficitul de educație - amenințare 

securitară neconvențională în societatea 

românească. (Definirea conceptului. Rolul și 

locul sistemului educațional în starategia de 

securitate națională.  Impactul deficitului de 

educație asupra progresului societății.)  

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

  

  

2h  

13. Deteriorarea sanătății populației - 

Amenințare securitară neconvențională în 

societatea românească. (Definirea conceptului. 

Rolul și locul sistemului medical în starategia de 

securitate națională. Securitizarea sănătății 

publice. Analiza factorilor determinanții ai 

sănătății.)  

 

 

 Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

 

 

2h  

  

14. Criminalitatea informatică - realitatea din 

mediul virtual (Definirea conceptului; Forme și 

tipuri de manifestare; Cauze; Tipolgia actorului 

implicat; Consecințe în plan securitar societal.)  

 

Expunere, definire, 

exemplificare, argumentare. 

  

 

2h  

8.2 SEMINAR                               Metode de predare  Observaţii  

1. Considerații privind influențele globalizării 

asupra securității societale. Studiu de caz.  

Dezbatere; argumentare; analiză 

text  

  

2h  



2. Considerații privind unele riscuri și 

amenințări neconvenționale cu cauzalitate 

politică în societatea contemporană. Studiu de 

caz. 

 

Dezbatere; argumentare; analiză 

text  

  

2h  

  

3. Riscuri și amenințări neconvenționale cu 

cauzalitate etnică și religioasă în societatea 

contemporană. Terorismul – evoluții și 

manifestări la nivel global. Studiu de caz.  

Dezbatere; argumentare; analiză 

text  

  

2h  

  

4.  Riscuri și amenințări neconvenționale 

societale asociate criminalității organizate 
(Migrația ilegală; traficul de droguri). Studiu de 

caz.  

Dezbatere; argumentare; analiză 

text  

  

  

2h  

  

5. Securitatea economică – o problemă actuală a 

umanității. Studiu de caz.  

Dezbatere; argumentare; analiză 

text  

2h  

6. Riscuri și amenințări neconvenționale cu 

cauzalitate socială. Deficitul de educație. 

Degradarea stării de sănătate a populației. Studiu de 

caz.  

 

Dezbatere; argumentare; analiză 

text   

  

2h  

7. Criminalitatea informatică – amenințare 

securitară, formă a criminalității organizate 

transfrontaliere. Studiu de caz.  

 

Dezbatere; argumentare; analiză 

text  

  

2h  

    

      BIBLIOGRAFIE  

  

a. Bibliografie obligatorie  

     Albu, Gabriel, În căutarea educației autentice, Editura Polirom, Iași, 2002.  

Andreescu, Anghel, Andreescu, Dan, Bardas, Dan, Efectul migratiei asupra securitatii Romaniei 

si a Europei, Editura RAO, Bucuresti, 2016.  

Ackerman, Gary & Tamsett, Jeremy, Jihadists and Weapons of Mass Destructions, Taylor & 

Francis, 2009. 

Barbu, Ionuț, Andrei, Introducere în criminalitate informatică, Editura Siteh, Craiova, 2014.  

Bran, Florina, Ioan Ildiko, Globalizare și mediu, Editura Universitara, București, 2009.  

Copăceanu, Mihai, Drogurile. O carte obligatorie, Editura EIKON, București, 2018.  

Chaliand, Gérard, Blin, Arnaud (editors), The History of Terrorism: from Antiquity to Al Qaeda, 

Berkeley, University of California Press, 2007.  

     Held, David,  McGrew, Anthony, Goldblatt, David,  Perraton, Jonathan,  Transformări  globale. 

Politică, economie şi cultură, Editura Polirom, Iaşi, 2004.   

     Hobsbawm, Eric, Globalizare, Democrație și Terorism, Editura Cartier, Chișinău, 2016. 

     Hirst, Paul,  Război  şi  putere  în  secolul  XXI.  Statul,  conflictul  militar  şi  sistemul     

internațional, Editura Antet, Bucureşti, 2012. 

Law, Randall D., Istoria terorismului. De la asirieni la jihadiști, Corint Books, București, 2017.  

Peptan, Cătălin et al. Terorismul. Manifestări și evoluții în zonele fierbinți ale mapamondului.  

Asia. Africa, Ediție adăugită și revizuită, Editura „Academica Brâncuși” Târgu Jiu, 2020.  

Păun, Ludovic, Bioterorismul și armele biologice, Editura Amaltea, București, 2003.  

Tudose, Mihai, Securitatea economică în era transformărilor globale, Editura RAO, București, 

2018.  

Vlădescu, Cristian, Sănătatea publică și management sanitar, Editura Cartea Universitară, 

București, 2002.  

  

a. Bibliografie selectivă  

     Baciu, Adrian, Mircea, Bioterorism, arme biolgice și structurile de aplicare a legii, Editura 

Prouniversitaria, București, 2012.  



Bădescu, Valentin – Stelian, Dreptul mediului. Sisteme de management de mediu, Colecția 

Manuale Beck, București, 2011.  

Chalk, Peter (editor), Encyclopedia of Terrorism, ABC-Clio, Santa Barbara, 2013.  

Creenshaw, Martha, Explaining Terrorism. Causes, processes and consequences, Oxford: 

Routledge, 2011.  

Dewey, John, Democrație și educație, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2002.  

Ioniță, Gheorghe – Iulian, Infracțiunile din sfera criminalității informatice. Incriminare, 

investigare, prevenire și combatere, Ediția a 3-a, Editura Universul Juridic, București, 2012.   

Laqueur Walter, The New Terrorism, Oxford University Press, New York, 1999.  

Morelli, Jean, Marc, Educație și formare. Perspective psihosociale, Editura Polirom, Iași, 2000.  

Pascal, Lamy, Nicole, Gnesotto, Jean-Michel, Baer, Încotro se indreapta lumea?, Editura 

Niculescu,  București, 2018.  

Stanciu, Ion, Aurel, Terorismul internațional. Trecut, prezent, viitor…?, Editura Centrului 

Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2007.  

Toma, Gabriel, Terorismul Internațional, reacții ale actorilor regionali și globali, Institutul 

European, Iași, 2013.  

Trifan, Gabriela, Năforniță Radu, Consumul și traficul de droguri: practici de specialitate în 

domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, Editura Pro Universitaria, 

București, 2016.  

      Sarcinschi, Alexandra, Migrație și securitate, Editura Universității Naționale de Apărare “Carol 

I”, București, 2008.  

      Stoica, Ionel, Tentaţia migraţiei. Necesitate şi oportunitate într-o lume globalizată, Editura 

Militară, Bucureşti, 2011.  

     Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Promovarea sănătăţii şi educaţie 

pentru sănătate, Bucureşti, Public H Press, 2006.    

  

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 

aferent programului  

  

 Conținutul disciplinei a fost elaborat în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate 

în țară și străinătate;   

 Teme fac obiectul preocupărilor mediului academic precum și a  instituțiilor de 

securitate și intelligence.  

  

9.  Evaluare  

   

 

Tip 

activitate 

 

10.1 Criterii de evaluare 

 

10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Utilizarea corectă a conceptelor studiate 

Capacitatea de a aplica practic în 

rezolvarea de probleme pedagogice 

cunoștințele însușite. 

Capacitatea de a-și argumenta logic ideile 

Coerență și originalitate în exprimare 

  

 

Probă scrisă/ Examinare 

orală 

 

 

60-70% 

10.5 

Seminar 

Activitate seminarii (include prezenta 

obligatorie, la minim 60% din activități) 

Participare activă; evaluarea 

referatelor pornind de la 

criterii precum structura, 

normele de redactare, 

instrumentele analitice 

utilizate; prezența. 

 

15-20% 

 

 



Evaluare portofoliu  15-20% 

10.6 

Laborator 

   

10.7 

Proiect 

   

10.8 Standard minim de performanţă  

 Obținerea a cel puțin 5 puncte la evaluarea scrisă 

 Prezența la cel puțin 60% dintre seminarii 

Portofoliu cu toate documentele cerute 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  

                                         

Semnătura titularului de 

seminar  

  

Data avizării în departament  Director departament (Semnătura):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 

 

 
 FIŞA  DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” 

DIN TARGU JIU  

1.2 Facultatea  DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

1.3 Departamentul Litere, Științele Educației și Relații Internaționale 

1.4 Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Securitate si relații internaționale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practică de specialitate 1 Cod disciplina 

UCB.01.2.1.O.S.2.13 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.8 Regimul disciplinei I 

(I)Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână   din care: 3.2 

curs 

 3.3 

seminar/laborator/proiect 

 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ  

60 din care: 3.5 

curs 

 3.6 

seminar/laborator/proiect 

60 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 23 

Examinări 2 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu 

individual 

65   

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

La instituții partenere cu care UCB are acorduri de practică, 

respectiv este desemnat un tutore de practică care 



coordonează activitatea studenților și le evaluează pe parcurs 

și la final, împreună cu cadrul didactic coordonator. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare 

diverselor paliere ierahice. 

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii. 

C
o
m

p
et

en
ţ

e tr
an

sv
er

sa
l

e 

Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor 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. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei  

 Pregatirea studentilor pentru piata muncii prin participarea la activitatile, 

respectiv la administratia si coordonarea diferitelor programe ale 

institutiilor administrative-juridice-culturale-artistice sau relații 

diplomatice, internaționale, europene, regionale  

 observarea si practicarea metodelor de cercetare, comunicare-relatii cu 

publicul in cadrul institutiilor partenere. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 Cercetare individuala, pregatirea de: bibliografii, repertorii, rezumate, 

recenzii  

 pregatirea si prezentarea audio-vizuala, orala-verbala a proiectelor de 

catre practicanti, participare la workshopurile organizate de institutiile 

partenere. 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

    

8.2 Seminar/laborator Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Pregătirea documentelor necesare, 

Inscriere la practica prin completarea 

formulalelor 

6 Munca individuală, 

comunicare cu tutorii 

desemnați 

 

Prezentare la institutia partenera 4 Munca individuală, 

comunicare cu tutorii 

desemnați 

 

Cercetare sau munca administrativă 

individuală, Pregatirea toolboxurilor 

pentru facilitarea cercetarii sau a 

activităților: bibliografii, repertorii, 

rezumate, recenzii, utilizare baze de date 

20 Munca individuală și de echipă  

Pregatirea si prezentarea audio-vizuala, 

orala-verbala a proiectelor de catre 

practicanti, participare la workshopurile 

organizate de institutiile partenere. 

10 Munca individuală și de echipă  

Activitati de cercetare, participare la 

activitatea desemnată și coordonată de 

către tutori 

20 Munca individuală și de echipă  

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Practica de specialitate ofera posibilitatea de a se pune in practica la institutiile partenere teoria 

disciplinelor generale si de specialitate. Practica se desfasoara la aceste institutii partenere sub 

indrumarea mentorului (profesor de specialitate, responsabil de practica) si tutorele (indrumatorul 

din partea institutiei primitoare). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finalã 
10.4 Curs              Prezentarea cunostintelor Evaluarea de catre tutorele din 

partea institutiei partenere 

30% 

Asimilarea terminologiei Evaluare continua, tutoriat pe 

durata practicii 

30% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţă şi activitate Colocviu, prezentarea 

activitatilor pe baza 

jurnaluluicaietului de practica 

20% 

Evaluarea sarcinilor la seminar Evaluarea rezultatelor practicii 

de catre mentorul coordonator de 

practica 

20% 

10.6 Standard minim de performanţã                                                        

 Evaluarea de catre tutorele din partea institutiei partenere  

 Colocviu, prezentarea activitatilor pe baza jurnalului-caietului de practica 
 

 Data completării  Semnătura titularului de curs                   Semnătura titularului de  

              seminar/laborator/proiect 

 

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

 

       Semnătura directorului de departament 

 

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

 

 

          Semnătură Decan 

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

 


