
 

 

 

 

 

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 Tehnici și metode de elaboare 

a lucrării de absolvire 
Cod disciplină: 

UCB.01.2.1.O.S.3.1 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Flavius Cristian Mărcău 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
Lect. univ.dr. Flavius Cristian Mărcău 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 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 1 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator/proiect 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
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   
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 
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 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  
- Însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din domeniul publicațiilor 

științifice; 

- Formarea de capacităţi necesare pentru conceperea materialelor 

specifice; 

- Structurarea unui teme de cercetare în domeniu.  

- Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare cercetării, 

sistematizării, şi elaborării unei lucrări de disertație 

7.2 Obiectivele specifice  A. Obiective cognitive  

1. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor teorii, concepte, tehnici și formate 

specifice;  

2. Operarea cu teoriile și conceptele fundamentale domeniului ales;  

3. Explicarea și interpretarea diferitelor concepte și teorii specifice domeniului 

ales;  

4. Definirea corectă a obiectului de studiu și stabilirea relațiilor pe care acesta le 

are cu alte ramuri;  

B. Obiective procedurale  

1. Formarea abilităților de cercetare și documentare;  

2. Însușirea principiilor de redactare  

3. Abilitatea pregătirii demersului teoretic;  

4. Sinteza ideilor antemergătorilor, convertirea lor incipientă în noi direcții de 

structurare a materialului bibliografic;  

C. Obiective atitudinale  

1. Respectarea normelor de deontologie profesională;  

2. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unei lucrări de licență.  

3. Capacitatea de a susține și oral ideile din lucrarea de disertație. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Definirea temei de cercetare Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Elemente de bibliometrie Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

4 

Procesul editorial Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Metodologia cercetării științifice Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Tehnici de scriere științifice Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 



Realizarea unei prezentări Prelegere, explicație, 

dezbatere, problematizare 

2 

Bibliografie obligatorie: 

Andronescu Serban C., Tehnica scrierii academice, Editura Fundației „România de Mâine”, 

București, 1997  

Chelcea Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific 

în domeniul ştiinţelor socioumane, comunicare.ro, Bucureşti, 2003  

Eco, Umberto, Cum se face o teză de licență, ed. a II-a, Polirom, Iași, 2014  
Bibliografie facultativă: 

Preda, Sorin, Tehnici de redactare în presa scrisă, Polirom, Iași, 2006  

Rad, Ilie, Cum se scrie un text științific, Polirom, Iași, 2008  

Rădulescu, Mihaela, Metodologia cercetării științifice, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2011  

Vulpe, Magdalena, Ghidul cercetătorului umanist, Clusium, Cluj-Napoca, 2002 

  

8.1 Seminar Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
Utilizarea bazelor de date bibliometrice Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Navigarea pe paginile web ale jurnalelor Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Utilizarea platformelor editoriale Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Exemple de texte științifice, formulări și moduri de 

prezentare a datelor 

Dezbatere, 

problematizare, discuții 

6 

Trimiterile bibliografice Dezbatere, 

problematizare, discuții 

4 

Anexele și funcțiile lor Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Elaborarea și inserarea anexelor Dezbatere, 

problematizare, discuții 

4 

Exemple practice de prezentare multimedia Dezbatere, 

problematizare, discuții 

4 

Exemple practice de postere și abstracte Dezbatere, 

problematizare, discuții 

2 

Bibliografie obligatorie: 

Andronescu Serban C., Tehnica scrierii academice, Editura Fundației „România de Mâine”, 

București, 1997  

Chelcea Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific 

în domeniul ştiinţelor socioumane, comunicare.ro, Bucureşti, 2003  

Eco, Umberto, Cum se face o teză de licență, ed. a II-a, Polirom, Iași, 2014  
Bibliografie facultativă: 

Preda, Sorin, Tehnici de redactare în presa scrisă, Polirom, Iași, 2006  

Rad, Ilie, Cum se scrie un text științific, Polirom, Iași, 2008  

Rădulescu, Mihaela, Metodologia cercetării științifice, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2011  

Vulpe, Magdalena, Ghidul cercetătorului umanist, Clusium, Cluj-Napoca, 2002 

 

 

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 

    

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.3.2 

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

/laborator/proiect 
Lect.univ.dr. Flavius Mărcău 

2.4 Anul de studiu II 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  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 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 
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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. 
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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 

Evoluţie istorică. Rolul organizaţiilor 

internaţionale în societatea internaţională 

contemporană. Organizaţiile internaţionale 

– subiecte de drept internaţional. 

8 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 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 DEPARTAMENTULUI 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 PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE 

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 
II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul disciplinei I 

(I) 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 32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 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 individ. 83  

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

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

internațională, Probleme actuale ale lumii contemporane. 

                              MINISTERUL EDUCAȚIEI 

       Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 



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

Stăpânirea ariei conceptuale  „Studii de Securitate”.   

 

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 

conexiune 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 

conexiune la internet; Sală de curs adecvată pentru găzduirea în condiții 

bune a studenților. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
o
m
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o
n

a
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 Dobândirea expertizei necesare negocierii şi medierii între grupuri cu orientări și interese 

diverse;   

 Asigurarea unui management eficace al relațiilor din cadrul organizațiilor şi instituțiilor 

implicate în managementul securității infrastructurilor critice; 

 Identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice naţionale/europene;  

 Asigurarea managementului riscurilor pentru infrastructura critică naţională/europeană;  

 Elaboarea de proiecte de ghiduri/manuale în domeniu, conform reglementărilor în vigoare 

ale Comisiei Europene, având aplicabilitate asupra sectoarelor infrastructurilor critice;  

 Relaționarea în cadrul mecanismului naţional de comunicare şi avertizare timpurie; 

 Elaborarea planurilor de securitate ale operatorului de infrastructură critică 

naţională/europeană;  

  Proiectarea de scenarii pentru realizarea cooperării la nivel naţional şi international; 

C
o

m
p
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n
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 Dobândirea cunoştinţelor fundamentale din domeniul securității, și utilizarea 

transdisciplinară a acestora pentru explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de concepte şi proiecte 

asociate securității infrastructurii critice; 

  Utilizarea unor principii şi metode pentru gestionarea problematicii securitare, din 

perspectiva managementului securității infrastructurii critice, care să asigure creșterea 

competitivității organizațiilor;  

 Aplicarea tehnicilor de relaționare eficientă în echipă multidisciplinară pentru îndeplinirea 

anumitor sarcini pe paliere ierarhice; 

 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele 

pieţei muncii; 

 Întocmirea de proiecte profesionale şi de cercetare prin utilizarea unor metode şi principii 

consacrate în domeniu; 

 Formarea unei atitudini valorizante, constructive faţă de cunoaşterea dimensiunilor 

spaţiale, structurale şi funcţionale din sfera exerciţiului puterii, în contextul necesității asigurării 

securității societale; 

 

 

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

disciplinei  
 Înțelegerea problematicilor securitare la nivel societal, cu 

particularizare asupra managementului infrastructuri critice. 



 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 Deprinderea abilităților de a identifica riscurile și amenințările de 

securitate la care sunt supuse infrastructurile critice; 

 Exersarea competențelor de anticipare a evoluțiilor riscurilor de 

securitate în domeniul infrastructurilor critice; 

 Înţelegerea modului în care infrastructura critică este definită ca 

element, sistem sau componentă cu rol esențial pentru menținerea funcțiilor 

vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale ori 

economice a persoanelor și a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact 

semnificativ la nivel național;  

 Dobândirea abilității de a întocmi Planul de securitate al operatorului 

care să includă identificarea principalelor active, evaluarea riscurilor, precum 

şi selecţia şi prioritizarea măsurilor şi procedurilor care trebuie instituite în 

toate infrastructurile critice;  

 Înțelegerea rolului esenţial al ofiţerului de legătură pentru 

infrastructura critică de a îmbunătăţi comunicarea şi cooperarea cu 

autorităţile statului cu atribuţii în protecţia infrastructurilor critice. 
 

8. Conţinuturi* 
 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observații 
1. Infrastructura critică: concepte, definitii, 

abordări actuale. 
Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

2.   Geopolitica infrastructurilor critice. Expunere, exemplificare, definire. 2h 

3.  Dimensiunea socială a protecţiei 

infrastructurilor critice. 
Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 
4.  Vulnerabilitati, riscuri si amenintari la adresa 

insfrastructurii critice - Partea I - a. 
Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 
5.  Vulnerabilitati, riscuri si amenintari la adresa 

insfrastructurii critice – Partea a II – a. 
Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 
6. Securitatea infrastructurilor critice. 

Capacitatea de rezilienţă a infrastructurilor critice 

naţionale/europene. 

Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 

7. Managementul riscurilor pentru infrastructura 

critică naţională/europeană. 
Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 
8. Considerații privind cadrul normative 

instituțional în domeniul protecţiei 

infrastructurilor critice la nivel international. 

Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 

9. Considerații privind cadrul normativ în 

domeniul protecţiei infrastructurilor critice la 

nivelul entităților statale. 

Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 

10. Considerații privind cadrul de cooperare 

internațională în domeniul protecției 

infrastructurii critice. 

Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 

11. Mecanisme de comunicare şi avertizare 

timpurie în activităţile de protecţie a 

infrastructurilor critice. 

Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 

12. Managementul infrastructrii critice într-o 

organizatie. 
Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 



13. Rolul intelligence-ului în protecţia 

infrastructurilor critice. 
Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 
14. Rolul şi atribuţiile ofiţerului de legătură 

pentru securitatea infrastructurilor critice în 

activităţile de cooperare şi reprezentare 

interinstituţională. 

Expunere, exemplificare, definire. 

 

2h 

 

8.2 SEMINAR Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 
 1.1 Terminologia în domeniul protecţiei 

infrastructurilor critice; 

1.2 Securitatea infrastructurilor critice din 

domeniul industrial. 

 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

2.1  Infrastructura critica si viața societală; 

2.2 Scenarii de amenințări la adresa securității 

infrastructurii critice naționale. 

 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

 
3.1. Strategia Naționala privind Protecția 

Infrastructurilor Critice; 

3.2. Analiza de risc privind infrastructura 

critică. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

 

2h 

 

4.1 Rolul si obligațiile instituțiilor publice și 

private pentru protecția infrastructurilor critice; 

4.2 Reglementări internaționale privitoare la 

protecția infrastructurii critice. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

 

5.1.Reteaua Europeană de Referintă privind 

Protectia Infrastructurilor Critice;  

5.2 Sistemul CIWIN de schimb de date şi 

informaţii cu CE şi statele membre UE.   

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

6.1.Rolul Intelligenceului în asigurarea 

protecţiei infrastructurilor critice; 

6.2. Planul de securitate al operatorului de 

infrastructură critică naţională/europeană 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

 

2h 

7.1. Proiectarea de exerciţii de testare a     

viabilităţii planurilor de securitate ale 

operatorilor. Studii de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Alexandrescu, Gr., Văduva, Gh., Infrastructuri critice. Pericole, amenințări la adresa acestora. 

Sisteme de protecție. Editura UNAp, București, 2006. 

2. Andriuc, R., Managementul infrastructurilor critice, Editura Psihomedia, Sibiu, 2008. 

3.Badea, Dorel, Bârsan Gh., Iancu, Dumitru, Bazele managementului sistemelor socio-tehnice militare, 

Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2013.  

4. Gheorghe, Adrian, Mureșan, Liviu (ed.), Energy Security. International and Local Issues. Theoretical 

Perspecties, and Critical Energy Infrastructures, Springer Science & Business Media, 2011. 

5. Gheorghe, A.V., Masera, M., Weijnen, M., De Vries, L., Critical Infrastructures at Risk. Securing the 

European Electric Power System, Ed. Springer, 2006.  

6. Jordan, Louis, Boudreau, Vincent, Cyber Infrastructure Protection, Carlisle: US Army War College 

Press, 2013  

7. Lazari, Alessandro, European Critical Infrastructure Protection, Cham: Springer, 2014  



8. Pohoanta, Ion, Strategii si politici europene de dezvoltare durabila, Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza, Iasi, Centrul de Studii Europene, disponibil la https://docplayer.fr/40169149-Strategii-si-politici-

europene-de-dezvoltare-durabila-prof-dr-ion-pohoata.html 

9. Per Hokstad, Ingrid B. Utne, Jørn Vatn (ed.), Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures. 

A Guideline for Analysis, Londra: Springer, 2012  

10. Rizea, Marian, Enăchescu, Daniela, Cristina, Neamțu-Rizea, Infrastructuri critice, Editura 

Universității Naționale de Apărare carol I, București, 2010. 

11. Simion, P.C., Bucovetchi, O.M.C., Popescu, C.A., „Critical Infrastructures Protection through 

Threat Analysis Framework”,in: Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and 

Technological Engineering, Vol. XXII (XII), 2013/1, ISSN 1583 – 0691, pp. 351-354.  

12. Sullivant, John, Strategies for protecting National Critical Infrastructure Assets. A Focus on 

Problem-Solving, Hoboken, NJ: John Willey & Sons, 2007 

 
* 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 fac obiectul preocupărilor mediului academic precum și al  institutiilor 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 

prezenta obligatorie, la minim 

80% din activități) 

Participare activă; 

evaluarea referatelor 

pornind de la criterii 

precum structura, 

normele de redactare, 

instrumentele 

 

15-20% 

 

 



analitice utilizate; 

regimul prezențelor. 

 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
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 RELIGIE  ȘI GLOBALIZARE; RETELE SI PERICOLE 

TRANSNAȚIONALE 

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 
II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul disciplinei O 

(I) 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 32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 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  

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite     5 

 
 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 



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.   

  
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 

conexiune 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 

conexiune 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 istoria și teoria religiilor, relațiilor internaționale și securității; 

 Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale și politice în înțelegerea, analizarea și 

evaluarea organizării sociale și politice;  

 Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securității și relațiilor 

internaționale în contextul fenomenului globalizării;   

 Dobândirea expertizei necesare negocierii şi medierii între grupuri cu orientări și 

interese diverse, cu predilecție de natură religioasă;   

 Asigurarea unui management eficace al relațiilor din cadrul organizațiilor şi instituțiilor, 

inclusiv a celor constituite pe criterii religioase, implicate în procesul globalizării; 

 Consolidarea cunoştințelor fundamentale privind dimensiunea spaţială a relaţiilor de 

putere la nivel global; 
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 Dezvoltarea spiritului critic. 

 Aptitudinea de a interacționa în societate, în contextul diversității acesteia; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare 

diverselor paliere ierarhice;  

 Gestionarea informațiilor specifice (receptarea, prelucrarea, stocarea, transmiterea)  

rezolvării sarcinilor complexe în contextul fenomenului globalizării; 

 Formarea unei atitudini valorizante, constructive faţă de cunoaşterea dimensiunilor 

spaţiale, structurale şi funcţionale din sfera exerciţiului puterii, în contextul necesității 

asigurării securității societale; 

 Înţelegerea importanţei religiei în asigurarea liniștii, păcii și 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  
 Dobândirea abilităților  de  analiză  şi  interpretare  în problematica 

securității și a relațiilor internaționale, în contextul influențelor acestora 

de către grupuri animate de idei și credințe religioase diverse. 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 Înțelegerea riscurilor și amenințărilor de securitate la care sunt 

supuse entitățile statale în contextul globalizării; 

 Exersarea competenţelor de soluţionare a unor situaţii problemă, 

între entități cu orientări și interese divergente, de factură religioasă, ce 

pot genera consecințe în plan securitar;  

 Exersarea competențelor de anticipare a evoluțiilor riscurilor de 

securitate în plan național/internațional. 
 

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. Considerații privind fenomenul globa-

lizării.  

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

3. Marile religii. Iudaismul; Islamul. Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

4. Marile religii. Creștinismul; Budismul; 

Hinduismul. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

5. Secularizare și postsecularizare. Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 
2h 

 

6. Transformarea religiei sub impactul 

globalizării. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 
2h 

 

7. Religia în relațiile internaționale. Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 
2h 

 

8. Impactul religiei asupra conflictelor. Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 
2h 

 

9. Religia și imaginile alternative asupra 

lumii globale. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

10. Influența religiei asupra politicilor 

externe ale entităților statale. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

11. Ecumenism și unitate. Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

12. Considerații privind problematica 

securitară cu cauzalitate etnică și religioasă 

în Europa și America. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

13. Considerații privind problematica 

securitară cu cauzalitate etnică și religioasă 

pe continental african. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 



14. Considerații privind problematica 

securitară cu cauzalitate etnică și religioasă 

pe continentul asiatic. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

8.2 SEMINAR Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  

1. Influențele globalizării asupra vieții 

societale. Dimensiunea religioasă. Studiu de 

caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză 

text 

2h 

 

2. Marile religii. Studiu de caz. Dezbatere; argumentare; analiză 

text 

2h 

 

3. Secularizare și postsecularizare. 

Transformarea religiei sub impactul 

globalizării. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză 

text 

 

2h 

 

4. Religia în relațiile internaționale. Rolul 

religiei asupra conflictelor. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză 

text 

2h 

5. Religia și imaginile alternative asupra 

lumii globale. Studiu de caz. 

  

6. Problematica securitară cu cauzalitate 

religioasă în Europa, America și Africa. 

Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză 

text 

2h 

7. Problematica securitară cu cauzalitate 

religioasă pe continentul asiatic (Orientul 

Mijlociu, Subcontinentul Indian). Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză 

text 

 

2h 

 

  

BIBLIOGRAFIE 

1. Achimescu, Nicolae, Religie, modernitate și postmodernitate, Editura Trinitas, București, 

2013. 

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

XXI, Editura Antet, Bucureşti, 2004. 

3. Fukuyama, Francis,  Identitatea. Nevoia de demnitate și politica resentimentului, Editura 

Humanitas, București, 2028. 

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

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

  5.      Hobsbawm, Eric, Globalizare, Democrație si Terorism, Editura Cartier, Chișinău, 2016. 

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

internațional, Editura Antet, Bucureşti, 2012. 

  7.    Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizațiilor si refacerea ordinii mondiale, Editura Litera, 

București, 2019. 

8.    Gaudin, Philipe (editors), Marile religii, Editura Orizonturi, București, 2009. 

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

Publishing, 2007. 

10.  Leiken, K., Robert, Islamiștii europeni. Revolta tinerei generații, Editura Corint, București, 

2027. 

11.   Marga, Andrei, Religia în era globalizării, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj – 

Napoca, 2003. 

12.   Muray, Duglas, Strania sinucidere a Europei. Migrație, Identitate, Islam, Editura Corint, 

București, 2019. 

13. Peptan, C et alii, Terorismul. Manifestări și evoluții în zonele fierbinți ale mapamondului. Asia 

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



14.   Vlas, Natalia, Globalizarea și fenomenul religios la începutul secolului XXI, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 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 fac obiectul preocupărilor mediului academic precum și al 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 prezenta 

obligatorie, la minim 60% din activități). 

Participare activă; evaluarea 

referatelor pornind de la criterii 

precum: structura, norme de 

redactare, instrumentele anali-tice 

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 

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



 

 

 

 

 

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 in Relatii Internationale 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba Engleză Aplicata 3 

2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de 

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

2.4 Anul de 

studiu 
II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 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  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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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 

English for socialising. Exerciţii de gramatică recapitulative.  Expunere didactica 

Joc de rol 

Activitate pe grupe 

2h 

Vocabular de specialitate. Exerciţii de gramatica. 

Aplicatii:www.bbclearnenglish.com  

Expunere didactica 

Exercitii 

Joc de rol 

Activitate pe grupe 

2h 

Elemente de cultură si civilizaţie britanica. Traducere texte. 

Aplicatii. 

Expunere didactica 

Exercitii 

4h 



Formal and informal letters Expunere didactica 

Exercitii 

2h 

 Arta argumentaţiei in limba engleza. Aplicaţie: dezbatere pe 

o temă dată  

Expunere didactica  

Exercitii 

2h 

Evaluare finala  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 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 2 Cod disciplina 

UCB.01.2.1.O.A.3.6 

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 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.8 Regimul disciplinei O 

(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 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 

 



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
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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. 
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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 

10 Munca individuală și de echipă  



practicanti, participare la workshopurile 

organizate de institutiile partenere. 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 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 Studii de securitate și 

strategice 

Cod disciplina 
UCB.01.2.1.O.A.4.7 

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 II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.9 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  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 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 
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 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. 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu 

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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- cunoaşterea principalelor abordări teoretice din domeniul studiilor de securitate şi strategice; 

- însuşirea şi aprofundarea noţiunilor de bază privind securitatea şi conceptele strategice contemporane;  

- dezvoltarea abilităţilor de analiză comparativă a politicilor şi strategiilor de securitate naţională. 
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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, abordări 

și institutii din domeniul studiilor de securitate şi strategice. 

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 

Analiză de securitate. Cadru conceptual. 2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Strategia şi securitatea 4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Teorii cu privire la securitatea 

internaţională 

4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Securitate naţională şi interes naţional 2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Agenda securităţii internaţionale: riscuri, 

ameninţări, vulnerabilităţi 

4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Dimensiunea militară a securităţii. 

Concepte strategice şi operative de 

actualitate 

2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Securitatea umană şi societală 2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Securitatea economică şi socială 2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Strategia de securitate naţională a României 4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Corelaţia apărare naţională - apărare 

colectivă 

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. 



 Visarion Neagoe, Ina Raluca Tomescu, Geopolitică şi strategii de securitate, Bucureşti, Ed. Universităţii Naţionale de 

Apărare, 2005. 

 Edward A. Kolodziej, Securitatea şi relaţiile internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2007. 

 Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean, Politica de securitate nationala. Concepte, institutii, procese, Ed. Polirom, Iaşi, 

2007. 

 

Bibliografie recomandata:     

 Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, Relaţii internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2008. 

 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. 

8.2 Seminar/laborator                 Nr. 

ore 

Metode de predare Observaţii 

Analiză de securitate. Cadru conceptual. 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 

Strategia şi securitatea 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 
Teorii cu privire la securitatea 

internaţională 

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 
Securitate naţională şi interes naţional 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 
Agenda securităţii internaţionale: riscuri, 

ameninţări, vulnerabilităţi 

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 
Dimensiunea militară a securităţii. 

Concepte strategice şi operative de 

actualitate 

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 
Securitatea umană şi societală 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 
Securitatea economică şi socială 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 
Strategia de securitate naţională a României 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 
Corelaţia apărare naţională - apărare 

colectivă 

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. 

 Visarion Neagoe, Ina Raluca Tomescu, Geopolitică şi strategii de securitate, Bucureşti, Ed. Universităţii Naţionale de 

Apărare, 2005. 

 Edward A. Kolodziej, Securitatea şi relaţiile internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2007. 

http://www.polirom.ro/catalog/autori/kolodziej-edward-a/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/ghica-luciana-alexandra/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/zulean-marian/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/goldstein-joshua-s/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/pevehouse-jon-c/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/kolodziej-edward-a/


 Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean, Politica de securitate nationala. Concepte, institutii, procese, Ed. Polirom, Iaşi, 

2007. 

 

Bibliografie recomandata:     

 Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, Relaţii internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2008. 

 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. 

 

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 strategii de securitate;  

- interpretarea relaţiilor de interdependenţă între principalele organizaţii internaţionale de securitate şi fenomenul 

globalizării;  
- aprofundarea noţiunilor de bază privind securitatea şi conceptele strategice contemporane. 

 
II. Deprinderi intelectuale sau academic 

- capacitatea de analiză a textelor specifice disciplinei; 
- asumarea referinţelor bibliografice representative; 
 
III. Deprinderi profesionale/practice 
- elaborarea elementelor unei strategii de securitate. 

 

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 

         

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

 

 

 

http://www.polirom.ro/catalog/autori/ghica-luciana-alexandra/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/zulean-marian/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/goldstein-joshua-s/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/pevehouse-jon-c/


 

 

 

 

 

 

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 Negociere și mediere Cod disciplina 
UCB.01.2.1.O.S.4.8 

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

/laborator/proiect 
 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.10 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 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  

3.7 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  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. 

 

 

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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- Cunoaşterea şi înţelegerea relațiilor între părțile aflate într-o situație conflictuală/criză sau de 

negociere; 

- Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor legate de negociere și mediere; 

- Explicarea şi interpretarea teoriilor specializării şi a rolului lor în proceselor de negociere și 

mediere; 

- Exersarea și dezvoltarea capacității de identificare a soluțiilor în situații conflictuale sau de 

negociere. 
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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   Aprofundarea dezbaterilor actuale cu privire la detensionarea diferendelor ce 

intervin în relațiile internaţionale, cu asigurarea instrumentelor adecvate 

analizei studiilor de caz și susținerii punctelor de vedere. 

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 

Conflictul. Criza. Analiza conflictelor 

internaționale  

 

4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Mijloacele politico-diplomatice de 

soluționare a diferendelor internaționale 

4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Negocierea în relațiile internaționale 
Domenii specifice de aplicare  

Clasificare 

Părți implicate  

Strategii de negociere 

8 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Medierea în relațiile internaționale 
Domenii specifice de aplicare  

Părți implicate  

Strategii de mediere 

8 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Aspecte comune negocierii și medierii 4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Bibliografie obligatorie: 

 Mircea Malița, Jocuri pe scena lumii. Conflicte, negocieri, diplomație, Ed. CH Beck, București, 2007. 

 Dumitru A.P. Florescu, Adrian Bordea, Medierea, Ed. Universul Juridic, București, 2010. 

 Mihai Cercel, Diplomație și negocieri diplomatice, Ed. CH Beck, București, 2019. 

Bibliografie recomandata:     

 Ancheș Daniela Ionela, Medierea în viața social-politică, Ed. Universitară, București, 2011. 

 Zeno Șuștac, Cristi Danileț, Claudiu Ignat, Medierea – standarde și proceduri, Ed. Universitară, București, 2009. 

 George Kohlrieser, Soluționarea conflictelor și creșterea performanței. Metode bazate pe negocierea de ostatici, Ed. 

Polirom, București, 2007. 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
- înţelegerea principalelor strategii de negociere;  

- explicarea principalelor strategii aplicate în medierea internațională;  

- înţelegerea specificului negocierii și medierii internaţionale. 

 
II. Deprinderi intelectuale sau academic 

- capacitatea de analiză a textelor specifice disciplinei; 
- asumarea referinţelor bibliografice representative; 
 
III. Deprinderi profesionale/practice 
- Aplicarea principiilor, precedeelor și metodelor de bază la situaţii de negociere și mediere 

intrenațională;  

- Utilizarea criteriilor și metodelor standard în situaţii de mediere şi negociere intervenite. 

 

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) 
30% 

Evaluarea sarcinilor la seminar Evaluare formativă - 
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” TÂRGU JIU 

1.2 Facultatea / 

Departamentul 

FACULTATEA DE ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

1.3 Catedra 
DEPARTAMENTULUI 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 STAT NAȚIUNE, GLOBALIZARE ȘI SECURITATE 

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 II  2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

I 

(I) 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 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

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 



4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

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

Europene, Guvernanță internațională, Probleme actuale ale lumii contemporane. 

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

 

5. 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. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e  Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale și politice în înțelegerea, analizarea și 

evaluarea organizării socio-politice;  

 Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securității în contextul 

fenomenului globalizării;   

 Interpretarea şi valorificarea eficientă a informațiilor în cadrul organizațiilor publice și 

private;   

 Dobândirea expertizei necesare negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse;   

 Asigurarea unui management eficace al relațiilor din cadrul organizațiilor şi instituțiilor 

publice si private; 

  
 C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Gestionarea informațiilor specifice (receptarea, prelucrarea, stocarea, diseminarea)  

rezolvării sarcinilor complexe în contextul globalizării; 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, corespunzătoare 

diverselor paliere ierahice;  

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției şi 

adaptabilității la cerințele pieței muncii; 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Dobândirea  de  capacități  de  analiză  şi  interpretare  în problematica 

statului, națiunii, globalizării și securității. 

7.2 Obiectivele specifice  Înțelegerea riscurilor presupuse de existența și manifestarea 

entităților statale și a națiunilor, în contextul extinderii globalizării, şi a 

interacțiunilor reciproce în lumea contemporană. 

 



8. Conţinuturi  

8.1 CURS Metode de predare Obs. 

1. Curs introductiv Discutarea unor chestiuni organizatorice. 

Prezentarea conținutului cursului, a 

bibliografiei și a sistemului de examinare. 

 

2h 

 

2. Definirea conceptelor de stat, națiune, 

globalizare și securitate.  

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

3. Cum a arătat lumea până astăzi ? Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

4. Diversitatea lingvistică a lumii şi conse-

cințele ei pentru securitatea globală.  

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

5. Pacea westfalică și statul națiune. Evoluția 

istorică a sistemului westfalian. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 6. Statul națiune în contextul politicii globale 

multipolare și multicivilizaționale. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

7. Națiuni și naționalism în secolul XXI. Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

8. Statul națiune, între război și pace în ultimul 

secol. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

9. Globalizare, democrație  și securitate 

societală. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

10.  Hegemonia americană - mit sau realitate? Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

11. Cum va arăta lumea viitorului. Mişcări 

autonomiste şi secesioniste. Noile tendințe 

revizioniste.   

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

12. Amenințări recente la adresa statului 

național. Reapariția și manifestarea 

conflictului militar.  

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

 

2h 

13. Problematica securitară actuală a 

entităților statale, în contextul globalizării.  

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

2h 

 

14. Stat, națiune, globalizare, riscuri de 

securitate: cazul României. 

Expunere, definire, exemplificare, 

argumentare. 

 

2h 

8.2 SEMINAR                              Metode de predare Obs. 

1. 1. Stat, națiune, globalizare și securitate. 

Explicitarea conceptelor 

Dezbatere; argumentare; analiză text 2h 

2. Configurația arhitecturii globale, din 

perspectiva entităților statale. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 2h 

 

3. Statul națiune în contextul politicii globale 

multipolare și multicivilizaționale. Studiu de 

caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 2h 

4. Statul națiune, actor al actualei ecuații 

securitare globale. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

 

5. Globalizare și reconfigurarea centrelor de 

putere. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 2h 



 

6. Predicții asupra vumii viitorului, din 

perspectiva mișcărilor autonomiste, 

secesioniste și a revizionismului. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

7. Lumea românească - dimensiunile și ispitele 

ei. Studiu de caz. 

Dezbatere; argumentare; analiză text 

 

2h 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

a. Bibliografie obligatorie 

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

Bucureşti, Antet, 2004. 

2. Gellner, Ernest, Națiuni și naționalism, Editura Antet, București, 1994. 

3. Grilo, P., Nation and State in Europa. Antropological Perspectives, London, 1981. 

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

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

5. Hobsbawm, Eric, Globalizare, Democrație si Terorism, Editura Cartier, Chișinău, 2016. 

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

internațional, Editura Antet, Bucureşti, 2003. 

7. Kamenka, E. (editor), Nationalism, London, 1976. 

8.   Mitu, Sorin,  Europa   Centrală,  Răsăritul,   Balcanii.  Geografii   simbolice   comparate,  

International Book Access, Cluj – Napoca, 2008.  

  

b. Bibliografie complementară:  

Teorii referitoare la sistemul mondial contemporan: 

1. Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei şi ultimul om, Editura Paideia, Bucureşti, 1997. 

2. Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizațiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, 

Bucureşti,  1998. 

 Aspecte culturale ale mondializării:  

1. Gérard Leclerc, Mondializarea culturală. Civilizațiile puse la încercare, Editura Ştiința, Chişinău, 

2003. 

2. Sophie Bessis, Occidentul şi ceilalți. Istoria unei supremații, Editura Runa, Bucureşti, 2004. 

 Teorii ale națiunii şi naționalismului:  

   1. Anthony D. Smith, Naționalism şi Modernism. Un studiu critic al teoriilor recente cu privire la 

națiune şi naționalism, Editura Epigraf, Chişinău, 2002. 

 Lucrări referitoare la teoria naționalismului:  

1. Benedict Anderson, Comunități imaginate. Reflecții asupra originii şi răspândirii naționalismului, 

Editura Integral, Bucureşti, 2000. 

3. Eric J. Hobsbawm, Națiuni şi naționalism din 1780 până în prezent. Program, mit, realitate, Editura 

Arc, Chişinău, 1997.  

4. Dominique Schnapper, Comunitatea cetățenilor. Asupra ideii moderne de națiune, Editura Paralela 

45, Bucureşti, 2004. 

5. Smith, A.D., Teories of Nationalism, London, 1971. 

 Teoria statului:  

1. Patrick  Dunleavy,  Brendan  O’Leary,  Teoriile  statului.  Politica  democrației  liberale, Editura 

Epigraf, Chişinău, 2002. 

2. Robert Nozick, Anarhie, stat şi utopie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997 

 



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 fac obiectul preocupărilor mediului academic precum și al instituțiilor de securitate. 

 

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 prezenta 

obligatorie, la minim 60% din activități). 

Participare activă; evaluarea 

referatelor pornind de la 

criterii precum: structura, 

norme de redactare, 

instrumentele anali-tice 

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): 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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/Specializarea Securitate și Relații Internaționale 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Istorie politică modernă și contemporană 

                                                                 

Codul disciplinei 
UCB.01.2.1. A.S.4. 10 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ.dr. Horațiu Tiberiu Gorun 
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 
- 

2.4 Anul de 

studiu 
II 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul disciplinei O 

(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  2

8 

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 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi  

3.7 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  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  

 

                                      MINISTERUL EDUCAȚIEI 

                    Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu 

            Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică 



5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 
  

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

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
er

sa
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 istoriei politice moderne și 

contemporane universală și a României 
7.2 Obiectivele specifice - Înțelegerea limbajului și terminologiei specifice istoriei politice moderne și 

contemporane și utilizarea adecvată a acestora 
- Cunoașterea și analizarea evenimentelor politice din istoria contemporană 

universală și a României 
- Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice valorizate de către istoria 

modernă și contemporană, a evenimentelor şi proceselor istorice  

- Formarea aptitudinilor şi atitudinilor civice; 

- Capacitatea de a elabora sinteze de specialitate  

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

I.  Regimuri politice totalitare în epoca interbelică. Uniunea 

Sovietică 
1. De la revoluția boșevică la preluarea puterii de către Iosif Stalin 
2. Stalin și anihilarea oricărei forme de opoziție în partid 
3. Instrumentele terorii în U.R.S.S. Poliția politică 
4. Colectivizarea forțată, industrializarea și GULAG-ul. 
5. Cultul personalității Conducătorului. 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4 h 

II. Regimul totalitare de extrema dreaptă. Regimul nazist 
1. De la tentativa eșuată de puci la accederea la putere 
2. Instrumentele terorii și legislația regimului nazist.  
3. Antisemitismul. “Noaptea de cristal” 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

2h 

III. Regimuri politice democratice în perioada interbelică. 

Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. 
1. Marea Britanie în epoca interbelică 

2. Statele Unite ale Americii 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

2h 

IV. Războiul Rece: concept, teorii, origini 
1. Considerații generale și scurtă periodizare 
2. Teorii privind motivele izbucnirii conflictului 
3. Origini și fundamente ideologice 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4h 

V. Evoluția Războiului Rece de la sfârșitul anilor ’40  

până la finele anilor ‘60 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4h 



1. Ruptura dintre U.R.S.S şi Iugoslavia 

2. Bocada Berlinului, înființrea CAER, a NATO și a Pactului de la 

Varșovia 

3. Conturarea alianței sino-sovietice și desăvârșirea sistemului 

defensiv al blocului vestic. 

4. Războiul din Coreea. Revolta din Berlinul de Est și coexistența 

pașnică 

5. Raportul secret al lui Nikita Hrușciov și consecințele sale 

6. De la cria Suezului la criza rachetelor din Cuba și războiul din 

Vietnam 

7. Conflictul sino-sovietic, criza cehoslovacă și doctrina 

suveranității limitate 

VI. De la destindere către finalul Războiului Rece. 
1. Rațiunile destinderii 
2. Războiul Rece și Lumea a Treia 
3. Actul Final de la Helsinki 
4. De la confruntare la dialog între superputeri 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4 h 

VII. Instaurarea comunismului în România. 

1. Etapele instaurării regimului comunist în România 
2. Guvernul Petru Groza 
3. De la alegerile falsificate la eliminarea adversarilor politici și la 

abdicarea forțată a Regelui Mihai. 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4h 

VIII. România în timpul lui Nicolae Ceaușescu 
1. De la relativa relaxare la neostalinism 
2. Tezele din iulie 1971 și minirevoluția culturală 
3. Disidență și rezistență 
4. Politică pronatalistă, raționalizare și sistematizare 
5. Erodarea și colapsul regimului: cauze interne și context 

internațional. 

Expunerea 

Conversația 

Explicația 

4h 

   

Bibliografie obligatorie 
Deletant, Denis, România sub regimul comunist, Fundația Academia Civică, București, 2012 
Duroselle, Jean-Baptiste, Istoria relaţiilor internaţionale, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 

2006  
Gorun, Adrian, Puterea politică şi regimurile politice, Editura Bibliotheca, 2006 
Gorun, Hadrian, Relaţii internaţionale în secolul al XX-lea. Concepte fundamentale, şcoli de gândire, 

repere istorice, Editura “Academica Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 2011 
Hitchins, Keith, România 1866-1947, Editura Humanitas, București, 2013 
Johnson, Paul, O istorie a lumii moderne 1920-2000, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005 

Bibliografie facultativă 
Arendt, Hannah, Originile totalitarismului, Editura Humanitas, București, 2006.  
Aron, Raymond, Democraţie şi totalitarism, Editura ALL, Bucureşti, 2001 
Besançon, Alain, Nenorocirea secolului. Despre communism, Nazism și  unicitatea Șoah-ului, Editura 

Humanitas, București, 2015.  
Brzezinski, Zbigniew, Marele eşec. Naşterea şi moartea comunismului în secolul XX, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 1993 
Calvocoresi, Peter, Politica mondială după 1945, Editura Allfa, Bucureşti, 2000 
Courtois, Stephen, Cartea neagră a comunismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998 
Milza, Pierre, Berstein, Serge, Istoria secolului XX, 3 volume, Editura All, Bucureşti, 1998 
Ternon, Yves, Statul criminal. Genocidurile secolului XX, Institutul European, Iaşi, 2002 
8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  



   

* 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 
100% 

10.5 Seminar    

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 Drept diplomatic și 

consular 

Cod disciplina 
UCB.01.2.1.O.S.4.11 

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

/laborator/proiect 
Lect. univ. dr. Alina Holt 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.11 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  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 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 
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 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. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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- cunoasterea notiunilor specifice dreptului diplomatic; 
- explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum si a continuturilor teoretice si practice 

ale acestei discipline; 
- cunoasterea principiilor pe baza cărora functionează dreptul diplomatic; 
- capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situatiile concrete; 
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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, principii 

şi procese în domeniul dreptului diplomatic. 

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 

Diplomaţia: noţiune, caracteristici, 

definiţie. Dreptul diplomatic: rol, caractere, 

izvoare 

2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Reguli aplicabile diplomaţiei bilaterale. 

Relaţiile diplomatice. Stabilirea şi încetarea 

relaţiilor diplomatice. Suspendarea 

relaţiilor diplomatice. Reprezentarea 

intereselor unui alt stat 

2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Misiunile diplomatice permanente: noţiune, 

clasificare, raportul de misiune diplomatică, 

categorii de misiuni diplomatice 

permanente, structură şi organizare 

6 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Misiunile diplomatice permanente: 

înfiinţare, încetare, transformare, 

suspendare 

4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Membrii misiunii diplomatice 4 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Procedura numirii membrilor misiunii 

diplomatice 
2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Funcţiile şi activitatea misiunii diplomatice 2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Imunităţile, privilegiile şi facilităţile 

diplomatice 
2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Diplomaţia ad-hoc 2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 

Diplomaţia multilaterală. Diplomaţia 

parlamentară 
2 Prelegere,curs 

interactiv, dezbatere, 

problematizare 

Se recomandă studenţilor parcurgerea 

prealabilă a bibliografiei recomandate pentru 

a putea interacţiona în timpul predării 



Bibliografie obligatorie: 

 Anghel, Ion M., Drept diplomatic si consular, vol. II, Ed. a II-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002. 

 Năstase, Adrian, Aurescu Bogdan, Gâlea, Ion,  Drept diplomatic si consular, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002. 

 Mazilu, Dumitru, Diplomatia. Drept diplomatic si consular, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, editia a II-a, 2006. 

 

Bibliografie recomandata:     

 Bonciog, Aurel, Drept diplomatic, Ed. Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 2000. 

 Les, Ioan, Consideratii asupra Statutului Corpului Diplomatic si consular al României, în Revista Curierul Judiciar, nr. 

2/2004.  

 Malita, Mircea, Diplomatia. Scoli si institutii, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1975. 

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

8.2 Seminar/laborator                 Nr. 

ore 

Metode de predare Observaţii 

Diplomaţia: noţiune, caracteristici, 

definiţie. Dreptul diplomatic: rol, caractere, 

izvoare 

1 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 

Reguli aplicabile diplomaţiei bilaterale. 

Relaţiile diplomatice. Stabilirea şi încetarea 

relaţiilor diplomatice. Suspendarea 

relaţiilor diplomatice. Reprezentarea 

intereselor unui alt stat 

1 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 

Misiunile diplomatice permanente: noţiune, 

clasificare, raportul de misiune diplomatică, 

categorii de misiuni diplomatice 

permanente, structură şi organizare 

3 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 
Misiunile diplomatice permanente: 

înfiinţare, încetare, transformare, 

suspendare 

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 
Membrii misiunii diplomatice 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 
Procedura numirii membrilor misiunii 

diplomatice 
1 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 
Funcţiile şi activitatea misiunii diplomatice 1 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 
Imunităţile, privilegiile şi facilităţile 

diplomatice 
1 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 
Diplomaţia ad-hoc 1 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 
Diplomaţia multilaterală. Diplomaţia 

parlamentară 
1 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: 

Bibliografie obligatorie: 

 Anghel, Ion M., Drept diplomatic si consular, vol. II, Ed. a II-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002. 

 Năstase, Adrian, Aurescu Bogdan, Gâlea, Ion,  Drept diplomatic si consular, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002. 

 Mazilu, Dumitru, Diplomatia. Drept diplomatic si consular, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, editia a II-a, 2006. 



 

Bibliografie recomandata:     

 Bonciog, Aurel, Drept diplomatic, Ed. Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 2000. 

 Les, Ioan, Consideratii asupra Statutului Corpului Diplomatic si consular al României, în Revista Curierul Judiciar, nr. 

2/2004.  

 Malita, Mircea, Diplomatia. Scoli si institutii, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 1975. 

 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 

I. Cunoaştere şi înţelegere 
- înţelegerea normelor dreptului diplomatic si consular;  

- explicarea și înțelegerea instituțiilor din sfera dreptului diplomatic si consular;  

- corelarea aspectelor teroretice cu cele practice. 

 
II. Deprinderi intelectuale sau academic 

- capacitatea de analiză a textelor specifice disciplinei; 
- asumarea referinţelor bibliografice representative; 
 
III. Deprinderi profesionale/practice 
- capacitate de sesizare a violării normelor dreptului diplomatic si consular;  

- capacitate de organizare și participare la analize și evaluări pe domeniu. 

 

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 

            ........................... 
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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 SRI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limba Engleză Aplicata 4 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

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

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 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  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 

Personal presentation. Formal and informal language. Expunere didactica 

Joc de rol 

Activitate pe grupe 

2h 



Finding a job in a European country. 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.  Expunere didactica 

Exercitii 

2h 

 Project presentation. Aplicaţie: dezbatere pe o temă dată  Expunere didactica  

Exercitii 

2h 

 Acte de limbaj. Aplicatii: joc de rol  Expunere didactica 

Observare 

Exercitii 

2h 

Vocabulary and grammar for specific purposes. Aplicatii 

www.learnenglish.britishcouncil.com.  

Expunere didactica 

Exercitii 

Joc de rol 

2h 

 Preservation of the national culture in the globalization 

context. Presentation of personal projects. 

Observare 

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 

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

 


