FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
DRIIE
DEPARTAMENTUL DE REALŢII INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE
EUROPEANĂ
II
ANALIZA ŞI SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Prevenirea şi Managementul crizelor. Decizia în criză
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf.univ.dr.Iulian Chifu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr.Iulian Chifu
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul 1
2.6 Tipul de evaluare SO
2.7 Regimul disciplinei
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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Pregătire examinări
Alte activităţi...................................
144
3.7 Total ore studiu individual
200
3.9 Total ore pe semestru
8
3. 10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe



5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a

cursului
5.2. de desfășurare a

seminarului/laboratorului

Ob

2
28
Ore
50
30
27
2
10

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecavată a noţiunilor specifice disciplinei)
 Noţiunea de criză, conflict, risc, gestiunea conflictelor
 Decizia în criză: obiective, mecanisme şi soluţii
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei)
 Ocaziile pentru luarea deciziilor
 Trasarea drumului de la sesizarea crizei la decizie
 Unităţi de decizie şi modul de construire a deciziei
3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice: utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 Modelul Crismart de analiză a deciziei în criză
 Evaluarea greşelilor în luarea deciziilor, a limitelor instituţional-funcţionale ale decidentului în criză
 Schimbare, trasformare, reformă pe baza lecţiilor învăţate din mecanismul deciziilor în situaţii de criză
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/centrat pe valori şi
relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale şi civice / valorificarea optimă şi
creativă a propriul potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea
inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane- instituţii cu responsabiltăţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională).
 Aplicarea modelului Crismart la crize decizionale din instituţiile în care lucrează
 Lecţii învăţate şi modele de transformare/reformă a normelor, instituţiilor şi relaţiilor funcţionale
aplicate propriilor instituţii, în urma evaluării deciziei într-o criză concretă
 Dobîndirea abilităţilor de a gîndi şi reacţiona în situaţii de decizie, în viaţa profesională şi domestică,
pe baza perceptelor din spaţiul gestiunii crizelor

Competenţe
transversale



Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea,
prelucrarea, stocarea, analizarea, diseminarea informaţiilor în documente de profil).
 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere
ierahice.
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
Asimilarea cunoştiinţelor şi noţiunilor fundamentale legate de crize,
managementul crizelor şi decizia în criză
7.2 Obiectivele specifice
- Dobîndirea cunoştiinţelor fundamentale despre noţiunile de criză, conflict, risc
şi soluţionarea conflictelor
- Dobîndirea cunoştiinţelor despre decizia în criză, modele de analiză şi decizie
în criză, de interpretare a evoluţiei crizelor şi a ocaziilor pentru luarea deciziilor
şi modele de soluţionare a crizelor
- Asimilarea unor metodologii şi instrumente pentru gestionarea crizelor
internaţionale
- Elaborarea propriei analize a deciziei în cazul unei crize internaţionale

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1.

Criză şi decizia în criză
- definire a crizei
- exemple şi tipologii
- caracteristicile crizelor: urgenţă, incertitudine,
ameninţarea valorilor fundamentale
- complexitatea crizelor
- studii empirice şi metodologia cercetării pe
exemple

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

2.

Analiza crizelor: metodologia cognitiv instituţională
- decizia în criză: metodologii de abordare
- studiul deciziei în criză
- abordarea cognitiv instituţională
- cadrul desfăşurării analizei de criză
- dezvoltări despre managementul crizelor
- un model de analiză a conflictelor şi crizelor:
modelul în 4 paşi

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

3.

Înţelegerea deciziei în criză în Grupurile Mici
- diagnoză de proces
- trasarea cursului deciziei
- Importanţa proceselor în grup pentru decizia în
criză
- Modelele interacţiunilor în grup: dezvoltarea
diagnozei mulţimii
- Dezvoltarea procedurii de evaluare pentru
Grupurile Mici
- Reflecţii şi implicaţii

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

4.

Plauzibilitatea sindromului de Grup Nou în decizie
- Gîndirea în grup, sindromul de Grup Nou în
eşecul deciziei în criză
- Grupurile în timp
- Grupurile noi
- Grupurile noi şi conformitatea în medii
politizate
- Critica conceptului de Grup Nou
- Proba pentru eşecurile Grupului Nou în decizia
în criză

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

5.

Managementul crizelor în sistemele politice: 5
provocări pentru leadership
- managementul crizelor şi leadership public
- natura crizei
- ubicuitatea crizei
- manegementul crizelor şi perspectivele de
leadership în criză
- decizia în criză: 5 obiective critice

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

6.

Raţionalitatea în criză
- ce se întîmplă
- beriere spre recunoaşterea unei crize: limitări

Expunere cu
dezbateri şi
participarea

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice

-

masteranzilor
organizaţionale
dimensiunea psihologică a raţionalităţii în criză:
stress şi performanţe
precaritatea testării în condiţii reale: constrîngeri
condiţii pentru o testare corectă a deciziei în
condiţii reale

specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

7.

Luarea deciziei: alageri critice şi implementarea lor
- mitul opţiunilor şefului executiv
- leaderi şi decidenţi în criză
- leaderi şi echipele de criză: dinamica grupului
- Cum „se întîmplă” deciziile guvernamentale în
criză
- De la decizii la răspunsuri: importanţa
coordonării în criză
- Leadershipul de criză

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

8.

Înţelegerea crizei: managementul crizelor şi politica
comunicării
- comunicarea în criză ca politică
- comunicarea în criză într-o lume super-politizată
şi hiper-mediatizată
- bătălia pentru credibilitate
- strategii pentru înţelegerea crizei:
managementul crizelor simbolic

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

9.

Încheierea crizelor şi răspunderea
- Nu se termină decît cînd e terminat cu adevărat
- Provocările politice ale încheierii unei crize
- Încheierea crizelor şi provocările
responsabilităţilor
- Pasarea responsabilităţii şi politicile transmiterii
modului propriu de interpretare a crizei
- Răspunderea, pasarea vinei şi democraţiei

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

10. Învăţarea din criză şi politicile reformei
- evitarea repetării unei crize cunoscute
- Învăţarea în criză
- Schimbarea fără a învăţa: crizele şi oortunităţile
pentru reformare
- Implementarea lecţiilor învăţate în criză: un
obiectiv imposibil?
- Pericolele oportunităţii: de la reformele induse
de crize la crizele introduse de reforme

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

11. Cum să facem faţă crizelor: lecţii pentru un
lşeadership prudent
- înţelegerea naturii crizelor
- îmbunătăţirea raţionalităţii în criză
- îmbunătăţireadeciziei în criză
- îmbunătăţirea înţelegerii în criză
- îmbunătăţirea modului de încheiere a crizelor
- îmbunătăţirea învăţării din crize şi a sensului
reformelor
- Pregătirea pentru criză.

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

12. Managementul crizelor în societăţile în tranziţie
- Instituţii: Tranziţia instituţională. Meanismele
de reformă în tranziţie. Unde şi cît reformăm:
viteza tranziţiei.
- Relaţii: Comunicare şi Transparenţă.
Reinventarea birocraţiei. Superpolitizarea
administraţiei. Guvernare cu ochii pe media/pe
sondaje.
- „Cultura occidentală”: Instituţii, legi şi
mentalităţi. Educare şi adaptare. Democraţie şi
societate civilă.
- Mediul: Tranziţia şi amplificarea provocărilor şi
ameninţărilor. Complexitatea mediului în
schimbare.

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

13. Managementul crizelor în Uniunea Europeană
- managementul crizelor şi guvernarea
contemporană
- definitia crizei în UE
- trasarea procesului de luare a deciziei în UE
- Sistemul de luare a deciziei în instituţiile
europene
- Consiliul. Preşedinţia Consiliului. Comisia.
Comitetele. Parlamentul European
- Managementul crizelor ca funcţie a UE: Istorie.
Capacităţi în cei trei piloni.

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare

14. Practicile managementului crizelor în UE
- Pregătirea şi mobilizarea în criză
- Răspunsul la criză
- Managementul informaţiei
- Coordonarea
- Managementul crizelor simbolic sau
operaţional?

Expunere cu
dezbateri şi
participarea
masteranzilor

Studenţii vor interveni în
prelegere prin prezentarea
şi analiza fişelor tematice
specifice cursului cât şi
analize de
text/document/documente
primare şi secundare
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2. Iulian Chifu, Globalizarea cu geometrie variabilă în revista “Hisoria”, nr. 1, 2001
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10. Joseph Schumpeter, The Sociology of Imperialisms, The World Publishing Company, Meridian Books, 1955
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Preliminarii teoretice
1. Davids S.Alberts, Thomas J.Czerwinski, Complexity, Global Politics and National Security”’, Editura National
Defence University, Washington, D.C., 1997.
2. Lt-gen.Ervin J.Rokke - Foreword for Complexity, Global Politics and National Politics, 1996
3. Murray Gell-Mann, The Simple and the Complex, 1996
4. James N.Rosenau, Many Damn Things Simultaneously: Complexity Theory and World Affairs, 1996
5. Alvin M.Saperstein, Complexity, Chaos and National Security Policy: Metaphors or Tools, 1996
6.Steven R.Mann, The reaction to Chaos, 1996
7. Zbigniew Brezinski, America in the World Today, 1996
8. Alen D.Beyerchen, Clausewitz, Nonlinearity and the Importance of Imagery, 1996
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12. Michael J.Mazarr, Chaos Theory and U.S.Military Strategy: A Leapfrog Strategy for U.S. Defense Policy, 1996
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Studenţii vor participa
1. Criza Cernobîl
Discuţie interactivă;
activ la discuţii prin
mijloace utilizate:
documente primare şi prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
secundare, lucrări
cursului cât şi analize de
generale şi speciale,
text/document/documente
lucrări realizate de
primare şi secundare sau
către studenţi
întocmite de ei
Studenţii vor participa
2. Kennedy şi Criza din Golful Porcilor
Discuţie interactivă;
activ la discuţii prin
mijloace utilizate:
documente primare şi prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
secundare, lucrări
cursului cât şi analize de
generale şi speciale,
text/document/documente
lucrări realizate de
primare şi secundare sau
către studenţi
întocmite de ei
3. Terorismul un actor global
Discuţie interactivă;
Studenţii vor participa
mijloace utilizate:
activ la discuţii prin
documente primare şi prezentarea şi analiza
secundare, lucrări
fişelor tematice specifice
generale şi speciale,
cursului cât şi analize de
lucrări realizate de
text/document/documente

către studenţi
4.

Contra-terorism, managementul crizelor şi schimbările
politicilor

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,
lucrări realizate de
către studenţi

5.

Criza Tratatului Constituţional European

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,
lucrări realizate de
către studenţi

6.

Criza rupturii transatlantice

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,
lucrări realizate de
către studenţi

7.

Explozia de la Liceul Jean Monnet

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,
lucrări realizate de
către studenţi

8.

Explozia de la Mihăileşti

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,
lucrări realizate de
către studenţi

9.

Criza minerilor 1998-1999

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,
lucrări realizate de
către studenţi

10. Fondul Naţional de Investiţii

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,

primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de
text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de
text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de
text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de
text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de
text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de
text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de

lucrări realizate de
către studenţi
11. Criza corupţiei la Guvern

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,
lucrări realizate de
către studenţi

12. Criza diplomatică România-Republica Moldova 20012002

Discuţie interactivă;
mijloace utilizate:
documente primare şi
secundare, lucrări
generale şi speciale,
lucrări realizate de
către studenţi

text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de
text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
Studenţii vor participa
activ la discuţii prin
prezentarea şi analiza
fişelor tematice specifice
cursului cât şi analize de
text/document/documente
primare şi secundare sau
întocmite de ei
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, ale asociaţiilor
profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii
a. Expertiză, consultanţă, relaţii publice, poziţii administrative şi manageriale în următoarele domenii:
 Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale
(poziţii de decizie şi consultare publică).
 Relaţiile interne şi internaţionale ale firmelor şi corporaţiilor multinaţionale.
b. Cercetare şi analiză politică a relaţiilor de cooperare şi conflict din mediul internaţional.
c.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Lucrarea/proiect individual
redactat pe un caz specific,
convenit, de criză
internaţională. Prezentarea în
colocviu în grup, în faţa
colegilor şi susţinerea

10.2 Metode de evaluare
- răspunsurile la examen/ colocviu
(evaluarea finală)

10.3 Pondere
din nota finală
40%

teoriilor, concluziilor şi a
lecţiilor învăţate în urma
studiului.
- testarea continuă pe parcursul
semestrului
- activităţi gen teme / referate / eseuri /
traduceri / proiecte etc

10.5 Seminar/laborator

20%
40%

10.6 Standard minim de performanţă
Utilizarea corectă a unei metode de analiză a deciziei în criză, cunoaşterea bazei teoretice, prezenţa corectă a
referinţelor, notelor şi bibliografiei

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

Data avizării în departament

Semnătură director departament

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

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

