FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare
Europeană
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare
Europeană
Relatii Internationale si Studii Europene
Masterat
Relatii Internationale si Studii Europene

1.2.Facultatea/Departamentul
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Geopolitica
Constantin Buchet
Constantin Buchet
2.5Semestrul 2 2.6
Tipul
evaluare

de E

2.7Regimul
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
144
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Număr de credite
8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Integrare tematic-formativă complementară în câmpul materiilor din structura
disciplinei fundamentale a relațiilor internaționale
Nivel formativ definit de natura și conținuturile tematicii cursului, modele de
abordare circumscrise procesului de organizare internațională și a modelărilor
geopolitice/geoeconomice contemporane

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Activitate de predare-învățare fundamentată pe asimilarea critică,creativă și
utilă a unor informații din domeniul cercetării geopolitice/geoeconomice, ca
obiect de ramură al disciplinei globale a relațiilor internaționale
Studii și reflexii aplicate pe interacțiunea dintre politica de putere
internațională,mediul geografic, strategic și dispozitivul geopolitic al statelor
(economic,politic-elitar,diplomatic,militar, intelligence)

6. Competenţele specifice acumulate
-Acumularea de cunoștiințe referitoare la jucători și școli de gândire geopolitice , stimularea capacității
de analiză a proceselor mondiale care intereferează cu activitatea actorilor instituționali globali sau
zonali, asigurarea unei mobilități intelectuale și sinteze interdisciplinare a studenților asupra aprecierii
ștințifice a problemelor geopolitice, geostrategice, geoculturale, geoeconomice actuale

-Selecția și utilizarea ariei problematice asimilate prin integrarea informativă a cunoștințelor despre
geopolitică și geoeconomie în dispozitivul interdisciplinar al domeniului de studii al relațiilor
internaționale prin alte subdiviziuni curriculare (teoria relațiilor internaționale,istoria relațiilor
internaționale,drept internațional,studii de securitate,securitate internațională)
- Achiziții la nivelul axiologic prin cunoașterea principiilor și valorilor organizațiilor democratice, securității

Competenţe profesionale

colective, securității democratice, drepturilor omului, statului de drept,economiei de piață funcționale,
pluralismului politic.
-Efectuarea unei analize pe baza cunoștințelor specifice despre sistemul internațional,abilitatea de a
structura tematic și problematiza materia cercetată, utilizarea informației în contexte didactice și
științifice adecvate – realizarea dimensiunii informative prin spectrul cunoștințelor acumulate
-Achiziția unor principii (egalitatea suverană a statelor, vocația de universalitate, indivizibilitatea
securității, pacta sunt servanda, solidaritate transatlantică) și modelarea unor atitudini democratice
(organizațiile internaționale studiate și actorii occidentali promovează democratizarea relațiilor
internaționale )
-Sinteza cunoștințelor acumulate prin tratarea critică și comparativă a strategiilor geopolitice;
abordare inteligibilă, constructivă a proceselor organizaționale contemporane, studiu aplicat al
dinamicii de putere interstatale postbelice și post-Război Rece
-Emiterea unor analize, scenarii, predicții, ca fundament de prospectivă inovativă,expunerea evoluției
gândirii geopolitice pe școli,autori,concepte,teorii,curente și doctrine, hermeneutica interferenței
politică de putere și spațiu la nivelele regional și global; geoeconomia,subdiviziune tematică a
disciplinei geopolitice, tehnici de integrare geopolitică, resorturile geopoliticii-mit și geopoliticiipropagandă.Studii de caz și analize pentru aprofundarea modelelor,teoriilor,formelor și proceselor
expuse (ex.centrele de putere, ca jucători geostrategici și sferele de influență regională, dinamica
geostrategică a statelor pivotale, geopolitica unor mari state)
-Aptitudini și capacități – integrabile unui posibil cadru profesional- în elaborarea și rezolvarea unor
probleme de tip instituțional, identificarea priorităților pe o scală de ierarhizare prin prisma înțelegerii
și cunoașterii funcționării organizării internaționale pe baze geopolitice
-Gândirea critică a dinamicii proceselor geopolitice contemporane printr-o reflecție constructivă și
abordare transdisciplinară interferentă cu alte materii de studiu (studii de securitate,analiza și
soluționarea conflictelor,mari teme ale politicii mondiale, evoluția sistemului internațional)
-Rapiditatea de a sesiza, localiza, separa, integra probleme de ordin profesional-instituțional
-Integrarea în colectiv pe dinamica propulsiei opțiunilor personale prin tendințe de convergență –
divergență intelectuală, sau gândire practică critică și pragmatică

Competenţe transversale

-Creșterea capacității de interpretare interdisciplinară (analiza de politică externă, istoria diplomației,
teoria relațiilor internaționale, drept internațional) pentru cadranul organizării și structurării
geopolitice internaționale, prin procese cu vocație de universalitate sau regională din cea mai recentă
generație a unei serii geopolitice după sfârșitul Războiului Rece și 11septembrie 2001
-Proiecția unei analize individuale asupra interferențelor dintre marile strategii geopolitice și mediul
mondial de putere, evidențierea profilului marilor jucători strategici ai sistemului global de putere
-Abilitatea de a executa o evaluare instituțională în acord cu principii, nivele de analiză, proceduri,
mecanisme de luare a deciziilor, baze juridico-legale (normative)
-Capabilitatea de a se integra în formate instituționale coerente – publice sau private- și omogene
structural, sporirea puterii de adaptabilitate și integrare
-Activizarea funcției cognitive și motivaționale (moral-volitive) pentru materializarea actului de
învățare și receptare critică, interpretativă a conținuturilor disciplinei
-Adâncirea expresiei personale prin demonstrație ,argumentație,discurs de specialitate, comunicare,
dimensiuni didactice formative derulate în câmpul activ-participativ al procesului de predare-învățare
-Creșterea capacității de a problematiza, identifica tema de analiză, individualiza obiectivele
analitice, selectarea soluțiilor, condițiile de risc/limită a cercetării, elementele de certitudine în
diagnoză și prognoză, abilitatea de a sesiza factorii de cauzalitate, cristalizarea deprinderilor practice
de a evalua „harta” organizării și modelării geopolitice internaționale în acord cu strategiile cognitive
personale
-Ridicarea gradului de înțelegere prin capacitatea de a corela cunoștințe anterioare cu subiectele
noii discipline, extinderea puterii personale de transpunere, determinare, interpretare, extrapolare a
noilor aliniamente informative
-Încurajarea cercetării geopolitice studențești în contextul științific interdisciplinar al domeniului
relațiilor internaționale;cunoașterea conținuturilor istorice, semantice -ale unei discipline considerate
burgheze de ideologia comunistă , sau imperialist-nazistă de cercurile occidentale postbelice și
mediile universitare vestice în anii 50-80 – și dimensiunilor prospective ale geopoliticii și
geoeconomiei, receptarea tematică a altor subdiviziuni din cadrul geopoliticii:geocultura,geopolitica
religiei,geopoliticile strategice de ramură – navală,aeriană, noua geopolitică
-Dezvoltarea spiritului academic identitar prin cunoașterea reprezentanților școlii românești de
geopolitică,asimilarea creativă a conținuturilor școlilor geopolitice de tradiție
-Îmbogățirea cunoștințelor lărgite din sfera structurală a disciplinei relațiilor internaționale prin
integrarea noilor tendințe tematice din cadrul cercetării geopolitice, ca geoeconomia , parte a
demersului didactic formativ integrat sistemului competențelor transversale (abilitate științifică,reacție
administrativă, autonomia învățării și cercetării, educație socială continuă, individualizarea
răspunderii în procesul de luare a deciziilor instituționale)

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

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Principii, metode,teorii și indici în

-Asimilarea unor informații, idei, teorii, concepte, modele, procese
fundamentale pentru istoria geopolitică recentă , prin prisma
activității ultimei generații de jucători geostrategici sau regionali în
cadrul multilateral instituțional contemporan
-Integrarea transdisciplinară (istoria relațiilor
internaționale,sociologia relațiilor internaționale, studii de
securitate,analiza de conflict) a câmpului de cunoștințe de referință
în structura analitică și dimensiunea de cercetare aplicată a
domeniului fundamental al disciplinei relațiilor internaționale

Metode de predare
Interactivitate în procesul de predare-

Observaţii

disciplina geopolitică
2.Școli geopolitice clasice
europene.Construcția conceptuală a
geopoliticii.Școala anglo-saxonă
3.Eurasianismul rus și mesianismul
geopolitic.Matricea panslavistă și
vecinătatea apropiată
4.Geopolitica în Extremul Orient.De
la barbaricumul și lumea armonioasă
sinocentrice la Secolul Pacificului
nipon
5.Abordări contemporane și
paradigma geopoliticii balanței de
putere
6.Modele de abordare geopolitică în
politica mondială

7.Geoeconomia, un model conceptual
complementar geopoliticii.De la
logica războiului la gramatica
comerțului
8.Extensii și tehnici de integrare
geopolitică. (Neo)panisme,geopolitica
forțelor de separare, geopolitica
conflictelor intraregionale ,geopolitica
de tip tribal.Moartea geopoliticii?

9.Geopolitica religiei.

10.Geopolitică și ideologiemituri,concepte și scenariigeopolitice.
Geopolitica-mit și geopolitica propagandă

învățare. Metoda euristică și metoda analizei
și sintezei
Comparații cu dimensiuni ale teoriei
relațiilor internationale.Prelegere cu
opozant.Metoda statistică (analiza
cantitativă,de detaliu a proceselor
geopolitice)
Conexiune tematică cu informații din sfera
geopoliticii slave
recente(Ucraina,R.Moldova).Problematizarea
apariției, evoluției geopoliticii ruse moderne
și contemporane
Relaționare de subiecte analitice cu evoluția
asiatismului, ca desen regional de putere și
matrice geopolitică
Cercetarea tematică a spectrului de
contribuții regionale și de hermeneutică
geopolitică (revizioniști, noua
geopolitică,ș.a.) în comunitatea epistemică
Extrapolarea analitică a modelelor și
teoriilor geopolitice. Evaluări practice ale
ingineriilor geopolitice din sfera politicii de
putere contemporane
Studierea intensivă a conceptelor strategice
avansate de această subdiviziune a marelui
trunchi geopolitic
Evidențierea strategiilor paniste.
Prelegere-dezbatere axată pe cunoștiințele
tematice anterioare.Metoda dispozitivului
geopolitic,cercetarea obiectivă asupra
dimensiunilor instituționale tradiționalemilitară,economică,cultural-axiologică-ale
statelor
Abordarea mecanismelor geopoliticii
religioase.Cercetarea dezvoltărilor
conceptuale în materia de referință (pe țări și
școli de gândire)
Tratare comparativă a spațiilor
instituționalizate regional pe criteriile
ideologice și teoria reprezentării.Metoda
cartografică –corelația dintre teritoriu/hartă și
dinamica geopolitică)

Bibliografie
1.Silviu Neguț, Introducere în geopolitică, București, Meteor Press,2011
2.Iordan Gheorghe Bărbulescu,Uniunea Europeană de la national la federal,București, Tritonic, 2005
3.Ezzatolah Ezzati,Geopolitica în secolul XXI, București, Editura Top Form,2009
4.Colyn S. Gray,Another Bloody Century:Future Warfare,Orion,2012
5.Klaus Dodds,Geopolitics,Oxford University Press, 2007

6.Jean Carlo,Geoeconomia, Milano, F.Angeli,1995
7.Bert Chapman,Geopolitics, Clio,2011
8.J.Agnew,Religion and Geopolitics, în Geopolitics,vol.2,tom11,2006
9.Geopolitics.An Introductory Reader (coord. Jason Dittmer,Jo Sharp), Routledge,2014
10.Constantin Buchet,Geopolitica-mit,geopolitica-propagandă.Cazul nipon, în ’’Arhivele
Totalitarismului”,Academia Română,An IX,nr.30-31, 1-2/2001
11.Teodor Frunzetti,Sebastian Oprescu,Lumea marilor puteri,București, Editura Topform,Colecția
Geopolitica,2013
12.Oleg Serebrian, Despre geopolitică, Editura Cartier,2010
13.Ilie Bădescu, Tratat de geopolitică, București, Editura Mica Valahie, 2012
14.Paul Dobrescu, Geopolitica, ediția a II-a, București, SNSPA,Comunicare.ro,2008
15.Constantin Buchet, Religie și putere în relațiile internationale contemporane,București, Editura
Didactică și Pedagogică,1998

8.2 Seminar/laborator
1.Geopolitica germană.Tradiție și
actualitate
2.Geopolitica Marii Britanii
3.Geopolitica Franței. Constante și
regularități
4.Geopolitica S.U.A.
5.Geopolitica Rusiei.Ideea imperială
-Rossya
6.Geopolitica României

Metode de predare
Avansarea unor modele de taxonomie a unor
teze,concepte și geopoliticieni clasici sau
contemporani(D: Weiser,J.Bitterlich)
Identificarea domeniilor geopolitice
identitare pentru spațiul insulelor britanice
Comparații între geopolitica Hexagonului și
principiul german al frontierelor deschise
Accepții contemporane ale aplicării metodei
dispozitivului geopolitic pentru S.U.A.
Cercetare dimensionată analitic pe tema
instinctului de expansiune rus.Metoda
modelelor și cartografică
Metoda regionării cu aplicabilitate asupra
statutului României de țară centraleuropeană aproape de Balcani

Observaţii

Bibliografie
1.Manual de relații internationale , (coord. Andrei Miroiu), Iași, Polirom, 2006
2.Relații internationale, (editor Joshua Goldstein), Iași, Polirom, 2009
3.Dicționar de geopolitică, (editori Americ Chauprade,Francois Thual), București, Corint,2003
4.Geopolitics.An Introductory Reader, (coord.Jason Dittmer, Jo Sharp),Routledge,2014
5.Paul Dobrescu,Geopolitica,ediția a II-a, București, SNSPA,Comunicare.ro,2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
-Ariile de interes didactic ale disciplinei se conjugă cu tendințele tematice de cercetare ale comunității
științifice naționale/ internaționale și dezbaterilor de specialitate; utilitate informativă a conținuturilor
structural-tematice și modelarea formativă a capacității de analiză de profil

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Acumularea creativă a
cunoștințelor de
specialitate,interpretarea
realităților instituționale și
de putere contemporane

Apreciere cumulativă de etapă a
omogenizării cunoștințelor de
specialitate/reliefarea capacității
personale analitice de a sesiza
politici instituționale, strategii
geopolitice,mari strategii

10.5 Seminar/laborator

Interpretarea obiectivă și
demersul personalizat
asupra cercetării
fenomenelor și proceselor
geopolitice

Abilitatea științifică de a concepe
și redacta un referat de seminar,
de a se integra într-un grup de
cercetare și a problematiza
materia abordată

10.3 Pondere din
nota finală
60%

40%

10.6 Standard minim de performanţă
-Integrarea organică a informațiilor de specialitate în câmpul general al disciplinei relațiilor internaționale
-Abilitatea de a interpreta și comunica subiectele cercetate din caleidoscopul disciplinei geopolitice

Data completării:

Semnătura titularului de curs,

20. 09.2014

Lector.dr Constantin Buchet

………………….

………………………………

Semnătura titularului de seminar,
…………………………………..

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

………………………………

……………………………………

