ANEXA nr. 3 la metodologie

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

Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
Departamentul de Relaţii Internaţionale
Științe Politice
Masterat
Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Mari teme ale politicii mondiale
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Ioan Mircea Paşcu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Bianca Berna
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul 1
2.6 Tipul de evaluare Es

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
 Parcurgerea bibliografiei.
seminarului/laboratorului

Ob

2
28
Ore
40
40
37
2
25

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
















Prezentarea logicii de constituire și a dinamicii „marilor teme” ale politicii mondiale;
Explicarea interacțiunilor dintre evoluțiile politice și de securitate cu impact global;
Descrierea elementelor principale ale marilor teme analizate;
Identificarea și diferențierea intereselor principalilor actori internaționali în temele analizate;
Discernerea între schimbările structurale, de profunzime ale sistemului internațional;
Explicarea interacțiunii dintre politica internă și politica externă în condițiile globalizării;
Interpretarea evoluțiilor recente, folosind grila analitică predată;
Utilizarea elementelor principale pentru redactarea și prezentarea unor analize sau propuneri de
opțiuni pentru factorii decizionali;
Analizarea „marilor teme” ale politicii mondiale din perspectiva valorilor democratice fundamentale și
a securității umane;
Prezentarea coerentă a analizelor realizate;
Explicarea dimensiunii umane a transformărilor structurale ale sistemului internațional;
Analizarea intereselor naționale ale României și a opțiunilor de politică externă într-un sistem
internațional în continuă transformare.
Comunicare și redactare academică;
Capacitatea de a argumenta şi folosi evidenţe în susţinerea unei poziţii, în influenţarea deciziilor;
Disponibilitatea pentru analizarea şi interpretarea valorilor şi semnificaţiilor unor evenimente, situaţii
sau comportamente.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor problematici ale politicii
mondiale după sfârşitul Războiului Rece
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoaşterea principalelor dinamici politice și de securitate în perioada
post Război Rece;
 Înţelegerea schimbărilor structurale: dinamica populației, resurse,
schimbarea climatică;
 Cunoașterea principalelor implicații politice de securitate și sociale ale
crizei economice și financiare globale;
 Înţelegerea procesului globalizării: implicaţii şi consecinţe;
 Cunoaşterea contribuţiei României la promovarea securităţii regionale
şi internaţionale.
8. Conţinuturi
8. 1 Curs
1. Introducere. Obiectivele cursului. Noțiunea de « mari teme »
2. Populaţie, resurse şi schimbarea climatică – provocări
politice şi de securitate
3. Consecinţe globale ale crizei economice şi financiare
4. Prăbuşirea comunismului. Restructurarea raporturilor de
putere în perioada post Război Rece
5. Restructurarea raporturilor de putere în perioada post-post
Război Rece. “Revenirea” istoriei

Metode de predare
Prelegeri
Prelegeri
Prelegeri
Prelegeri
Prelegeri

Observaţii

6. Uniunea Europeană ca actor global. Relaţiile internaţionale
ale Uniunii Europene. Cadrul instituţ ional
7. Conflicte internaționale. Rolul componentei militare în
ordinea globală
8. Armele de distrugere în masă. Perspective politice și de
securitate
9. State eşuate şi riscuri transnaţ ionale

Prelegeri

10. Media şi politica internaţ ională

Prelegeri

11. Securitatea energetică și competiția pentru resurse

Prelegeri

12. Migrația și securitatea umană

Prelegeri

13. Intervenția umanitară și « Responsabilitatea de a proteja »

Prelegeri

14. Transformări structurale în sistemul internațional. Dinamica
marilor teme
Bibliografie

Prelegeri

Prelegeri
Prelegeri
Prelegeri

1. Ioan Mircea Pașcu, Sergiu Vintilă, Mari teme ale politicii mondiale. Note de curs, SNSPA, 2012, 2013;
2. Tom Lansford and Blagovest Tashev, Old Europe, New Europe and the US. Renegotiating Transatlantic
Security in the Post 9/11 Era, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2005;
3. Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to
2000, Vintage Books, 2000;
4. Jean Baptiste Duroselle, Istoria Relaţiilor Internaţionale, vol II (1948- până în zilele noastre), Ed. Orizonturi,
2006;
5. J. Steans and T. Diez, Introduction to International Relations. Perspectives and Themes, Pearson-Longman,
2005;
6. Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura All, 2002.
8. 2 Seminar/laborator
1.Introducere. Obiectivele cursului. Noțiunea de « mari teme »
2.Populaţie, resurse şi schimbarea climatică – provocări politice
şi de securitate
3.Consecinţe globale ale crizei economice şi financiare

Metode de predare
Teme, discuţii
interactive
Teme, discuţii
interactive

4.Prăbuşirea comunismului. Restructurarea raporturilor de putere
în perioada post Război Rece

Teme, discuţii
interactive
Teme, discuţii
interactive

5.Restructurarea raporturilor de putere în perioada post-post
Război Rece. “Revenirea” istoriei

Teme, discuţii
interactive

6.Uniunea Europeană ca actor global. Relaţiile internaţionale ale
Uniunii Europene. Cadrul instituţ ional

Teme, discuţii
interactive

7.Conflicte internationale. Rolul componentei militare în ordinea
globală

Teme, discuţii
interactive

8.Armele de distrugere în masă. Perspective politice și de
securitate

Teme, discuţii
interactive

Observaţii

9.State eşuate şi riscuri transnaţ ionale
10.Media şi politica internaţ ională
11.Securitatea energetică și competiția pentru resurse
12.Migrația și securitatea umană
13.Intervenția umanitară și « Responsabilitatea de a proteja »
14.Transformări structurale în sistemul internațional. Dinamica
marilor teme
Bibliografie

Teme, discuţii
interactive
Teme, discuţii
interactive
Teme, discuţii
interactive
Teme, discuţii
interactive
Teme, discuţii
interactive
Teme, discuţii
interactive

1. Ioan Mircea Pașcu, Sergiu Vintilă, Mari teme ale politicii mondiale. Note de curs, SNSPA, 2012, 2013;
2. Tom Lansford and Blagovest Tashev, Old Europe, New Europe and the US. Renegotiating Transatlantic Security in
the Post 9/11 Era, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2005;
3. Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000,
Vintage Books, 2000;
4. Jean Baptiste Duroselle, Istoria Relaţiilor Internaţionale, vol II (1948- până în zilele noastre), Ed. Orizonturi, 2006;
5. J. Steans and T. Diez, Introduction to International Relations. Perspectives and Themes, Pearson-Longman, 2005;
6. Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura All, 2002.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, ale asociaţiilor
profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este adaptat la contextul internațional și la cel românesc şi la nevoile de dezvoltare a
domeniului. Astfel, prin utilizarea, în cadrul activităților, a unor resurse de studiu de actualitate, se urmărește
sprijinirea unui parcurs ulterior al studenților relevant în raport cu piața muncii.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Răspunsurile la
finală
colocviu/examen
Prezentare
Continuă
10.5 Seminar/laborator
referate/traduceri/teme/eseuri
10.6 Standard minim de performanţă
Rezolvarea a 50% din subiectele de la examen și prezentarea unui referat de minim nota 5 la seminar.
10.4 Curs

10.3 Pondere
din nota finală
80%
20%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

Data avizării în departament

Semnătură director departament

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

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

