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
Puterea în relaţiile internaţionale. Modele de evaluare
2.2 Titularul activităţilor de curs
Dr. Corneliu Calotă
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Corneliu Calotă
2.4 Anul de studiu 2
2.5 Semestrul 3
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
 Prezenţă minim 50%
cursului
5.2. de desfășurare a
 Prezenţă minim 50%
seminarului/laboratorului

Op

2
28
Ore
40
30
35
4
35

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Utilizarea corectă a conceptelor definitorii pentru raporturile de putere din relaţiile internaţionale;
 Prezentarea modului în care se raportează la putere principalele paradigme ale relaţiilor internaţionale;
 Prezentarea evoluţiei istorice a resurselor de putere şi a importanţei lor relative în arhitectura
sistemului internaţional;
 Analizarea evoluţiei istorice a modelelor de evaluare a puterii în sistemul internaţional de state;
 Explicarea caracteristicilor puterii şi a efectelor utilizării acesteia în relaţiile internaţionale;
 Analizarea cauzelor dinamicii istorice a puterii în relaţiile internaţionale;
 Explicarea şi interpretarea efectelor globalizării asupra raporturilor de putere;
 Explicarea efectelor generate de apariţia actorilor non-statali asupra raporturilor de putere;
 Interpretarea rezultatelor oferite de diversele modele de evaluare a puterii unui actor internaţional.
 Aplicarea practică a unora dintre principalele metode de evaluare a puterii în relaţiile internaţionale
pentru diverse tipuri de arhitectură a sistemului internaţional;
 Proiectarea şi aplicarea practică a unei metode de măsurare a evoluţiei puterii relative a principalelor
centre de putere mondiale din ultimele decenii de relaţii internaţionale şi analizarea critică a
rezultatelor obţinute;
 Proiectarea unei metode de predicţie a evoluţiei arhitecturii de putere în sistemul internaţional de state
în secolul al XXI-lea şi analizarea schimbărilor provocate de modificări incrementale ale unora dintre
resursele de putere;
 Realizarea de predicţii privind evoluţia raporturilor de putere în sistemele sociale complexe;
 Analizarea importanţei şi responsabilităţii factorilor interni – leadership-ul politic, ţesătura
instituţională, structuri de siguranţă naţională, societate civilă, mass media, actori economici ș.a. – în
evoluţia puterii relative a unui actor internaţional.
 Capacitatea de a identifica aspectele strategice şi de a anticipa evoluţiile, de a stabili priorităţi şi a găsi
soluţiile adecvate;
 Utilizarea eficientă a surselor de informaţie, a resurselor de comunicare şi formare profesională
asistată (internet, portaluri, platforme online, aplicaţii software de specialitate, baze de date), atât în
limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
 Participarea la viaţa publică ca cetăţean activ, capabil să influenţeze deciziile colective.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea masteranzilor cu tematica puterii în raporturile dintre actorii
internaţionali, una dintre dimensiunile omniprezente şi perene ale relaţiilor
internaţionale.
7.2 Obiectivele specifice
 Prezentarea caracteristicilor şi tipologiei de manifestare a puterii în
relaţiile internaţionale;
 Prezentarea şi analizarea actorilor internaţionali, state şi actori nonstatali, participanţi în jocul de putere
 Analizarea resurselor puterii şi a evoluţiei în timp a importanţei lor
relative;
 Înțelegerea motivelor pentru care actorii internaţionali, state şi actori
non-statali, sunt interesaţi de evaluarea puterii în sistemul
internaţional;
 Familiarizarea cu evoluţia istorică a arhitecturii de putere din sistemul
internaţional de state;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege caracteristicile şi rolul puterii în
relaţiile internaţionale, dar şi responsabilitatea pe care o incumbă,
precum şi caracterul altruist al exercitării puterii;
 Implicare cursanţilor în activitatea de cercetare, îmbunătăţirea şi
rafinarea metodelor de cercetare, abordarea critică a studiilor despre
putere în societate, în general, şi în sistemul internaţional, în special.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Tema 1 – Introducere în tematica cursului
Definire. Manifestarea puterii: putere exercitată, putere relativă,
putere, potenţială, putere percepută. Exercitarea puterii vs.
exercitarea forţei. Actorii internaţionali care participă la
competiţia pentru putere.
Tema 2 - Caracteristicile şi tipologia puterii
Caracterul contextual, caracterul relaţional, caracterul altruist,
caracterul dual al puterii. Balanţa de putere. Hard Power, Soft
Power, Smart Power. Ciberputerea. Modelul tridimensional al
puterii. Teorie şi practică în materie de putere.
Tema 3 - Resursele puterii şi globalizarea
Resurse cuantificabile şi resurse intangibile. Efectele globalizării
asupra resurselor de putere. Resurse de putere ale actorilor nonstatali. Interdependenţa. Revoluţia informaţiei şi difuzia puterii.
Jocul de putere – de la sumă nulă, la jocul de sumă pozitivă.
Tema 4 – Modelarea matematică a măsurării puterii unui actor
internaţional
De ce se măsoară puterea a unui actor internaţional şi ce
dimensiuni ale puterii pot fi măsurate? Istoria modelării
matematice a măsurării puterii potenţiale. Şcoli de gândire:
Europa, SUA, Rusia, China, India. Principalele modele clasice de
măsurare a puterii potenţiale în relaţiile internaţionale.
Tema 5 – Rezultate ale aplicării modelelor clasice de măsurare a
puterii potenţiale la state din sistemul wetfalian
Aplicarea principalelor formule de calcul al puterii potenţiale
pentru marile puteri ale ultimelor două secole de Relaţii
Internaţionale. Efectele politice ale aplicării acestor formule de
calcul.
Tema 6 - Un model matematic original de măsurare a puterii
potenţiale
Premise teoretice şi practice. Alegerea setului de resurse de
putere relevante pentru modelul propus şi a ponderii lor. Surse de
informaţie şi baze de date. Ecuaţia puterii potenţiale.
Tema 7 - Verificarea modelului original de măsurare a puterii
potenţiale
Măsurarea cu date concrete, existente în spaţiul public, a puterii
potenţiale a celor cinci centre de putere ale ultimilor cinci decenii
– SUA, Rusia, China, Japonia, Uniunea Europeană – şi analizarea
rezultatelor obţinute prin comparaţie cu istoria cunoscută.
Tema 8 - Concluzii rezultate în urma aplicării modelului original
Masa critică de resurse Hard Power. Populaţia – cantitate şi
calitate. Capacitatea de creare a avuţiei. Capacitatea de inovare
tehnologică. Capacitatea de a genera şi aplica strategii adecvate.
Tema 9 – Aplicarea modelului matematic original pentru analiza
arhitecturii de putere a sistemului wetfalian
Analizarea fazelor istorice ale sistemului internaţional prin
prisma modelului matematic propus: sistemul westfalian de state;
Centru şi periferie; Fazele de evoluţie a centrului de putere al
sistemului mondial; Tranziţii de putere în sistemul internaţional;
Războaiele hegemonice.

Metode de predare
Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Observaţii

Tema 10 – Evoluţia marilor puteri ale lumii moderne prin prisma
modelului matematic original, partea I
Studiu de caz: marile puteri europene – Franţa, Marea Britanie,
Germania, Rusia.
Tema 11 - Evoluţia marilor puteri ale lumii moderne prin prisma
modelului matematic original, partea a II-a
Studiu de caz: marile puteri non-europene – Japonia, China,
SUA.
Tema 12 – Predicţii asupra evoluţiei puterii potenţiale în secolul
al XXI-lea, partea I
Predicţii rezultate din aplicarea modelelor clasice de măsurare a
puterii potenţiale – şcoala americană, şcoala chineză - pentru
statele membre G20. Graficul lui Uri Dadush.
Tema 13 – Predicţii asupra evoluţiei puterii potenţiale în secolul
al XXI-lea, partea a II-a
Predicţii rezultate din aplicarea modelului original pentru cele
cinci centre de putere supuse studiului: SUA, China, Rusia,
Japonia, Uniunea Europeană. Efecte asupra puterii potenţiale ale
introducerii unor variaţii incrementale ale resurselor de putere sau
ale ponderii acestora.
Tema 14 – Concluzii şi perspectivă critică
Deplasarea către est a puterii în sistemul internaţional. Statele
Unite – hiperputerea secolului al XXI-lea sau o putere în declin?
Competitorii SUA. Multipolaritate, bipolaritate, unipolaritate şi
retur.
Bibliografie
Nr
crt
1.

2

3
4
5
6
7

Lucrarea
Paul Kennedy, Ascensiunea şi
decăderea marilor puteri.
Transformări economice şi conflicte
militare din 1500 până 2000
John Mearsheimer, Tragedia politicii
de forţă. Realismul ofensiv şi lupta
pentru putere
Joseph Nye Jr., Viitorul puterii
Robert Keohane, Joseph Nye Jr.,
Putere şi interdependenţă
Joseph Nye Jr., Descifrarea
conflictelor internaţionale
Henry Kissinger, Diplomaţia
Martin Wight, Politica de putere

Uri Dadush, Bennet Stancil – The
World Order in 2050
9
Ashley Tellis et al., Measuring
National Powers in the Postindustrial
Age
10 Paul Dobrescu, Geopolitica
8. 2 Seminar/laborator
8

Editura

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Anul apariţiei

Paginaţia

Polirom

2011

616 pagini

Bucureşti, Editura
Antet

2003

368 pagini

Polirom
Polirom

2012
2009

326 pagini
416 pagini

Antet

2007

140 pagini

Editura All
Chişinău, Editura
Arc
http://carnegieend
owment.org/
RAND, Santa
Monica

2002
1998

198 pagini

2000

files/World_Order_in_20
50.pdf
58 pagini

Comunicare.ro

2003

424 pagini

Tema 1 – Introducere în tematica cursului
Definire. Manifestarea puterii: putere exercitată, putere relativă,
putere, potenţială, putere percepută. Exercitarea puterii vs.

2010

Metode de predare
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de

Observaţii

exercitarea forţei. Actorii internaţionali care participă la
competiţia pentru putere.
Tema 2 - Caracteristicile şi tipologia puterii
Caracterul contextual, caracterul relaţional, caracterul altruist,
caracterul dual al puterii. Balanţa de putere. Hard Power, Soft
Power, Smart Power. Ciberputerea. Modelul tridimensional al
puterii. Teorie şi practică în materie de putere.
Tema 3 - Resursele puterii şi globalizarea
Resurse cuantificabile şi resurse intangibile. Efectele globalizării
asupra resurselor de putere. Resurse de putere ale actorilor nonstatali. Interdependenţa. Revoluţia informaţiei şi difuzia puterii.
Jocul de putere – de la sumă nulă, la jocul de sumă pozitivă.
Tema 4 – Modelarea matematică a măsurării puterii unui actor
internaţional
De ce se măsoară puterea a unui actor internaţional şi ce
dimensiuni ale puterii pot fi măsurate? Istoria modelării
matematice a măsurării puterii potenţiale. Şcoli de gândire:
Europa, SUA, Rusia, China, India. Principalele modele clasice de
măsurare a puterii potenţiale în Relaţiile Internaţionale.
Tema 5 – Rezultate ale aplicării modelelor clasice de măsurare a
puterii potenţiale la state din sistemul westfalian
Aplicarea principalelor formule de calcul al puterii potenţiale
pentru marile puteri ale ultimelor două secole de Relaţii
Internaţionale. Efectele politice ale aplicării acestor formule de
calcul.
Tema 6 - Un model matematic original de măsurare a puterii
potenţiale
Premise teoretice şi practice. Alegerea setului de resurse de
putere relevante pentru modelul propus şi a ponderii lor. Surse de
informaţie şi baze de date. Ecuaţia puterii potenţiale.
Tema 7 - Verificarea modelului original de măsurare a puterii
potenţiale
Măsurarea cu date concrete, existente în spaţiul public, a puterii
potenţiale a celor cinci centre de putere ale ultimilor cinci decenii
- SUA, Rusia, China, Japonia, Uniunea Europeană – şi analizarea
rezultatelor obţinute prin comparaţie cu istoria cunoscută.
Tema 8 - Concluzii rezultate în urma aplicării modelului original
Masa critică de resurse Hard Power. Populaţia - cantitate şi
calitate. Capacitatea de creare a avuţiei. Capacitatea de inovare
tehnologică. Capacitatea de a genera şi aplica strategii adecvate
Tema 9 – Aplicarea modelului matematic original pentru analiza
arhitecturii de putere a sistemului wetfalian
Analiza fazele istorice ale sistemului internaţional prin prisma
modelului matematic propus: sistemul westfalian de state; Centru
şi periferie; Fazele de evoluţie a centrului de putere al sistemului
mondial; Tranziţii de putere în sistemul internaţional; Războaiele
hegemonice.
Tema 10 – Evoluţia marilor puteri ale lumii moderne prin prisma
modelului matematic original, partea I
Studiu de caz: marile puteri europene – Franţa, Marea Britanie,
Germania, Rusia.
Tema 11 - Evoluţia marilor puteri ale lumii moderne prin prisma
modelului matematic original, partea a II-a
Studiu de caz: marile puteri non-europene – Japonia, China,
SUA.

caz
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz

referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz

referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz
referate şi dezbateri
interactive şi critice,
analize şi studii de
caz

Tema 12 – Predicţii asupra evoluţiei puterii potenţiale în secolul referate şi dezbateri
al XXI-lea, partea I
interactive şi critice,
Predicţii rezultate din aplicarea modelelor clasice de măsurare a analize şi studii de
puterii potenţiale – şcoala americană, şcoala chineză - pentru caz
statele membre G20. Graficul lui Uri Dadush.
Tema 13 – Predicţii asupra evoluţiei puterii potenţiale în secolul referate şi dezbateri
al XXI-lea, partea a II-a
interactive şi critice,
Predicţii rezultate din aplicarea modelului original pentru cele analize şi studii de
cinci centre de putere supuse studiului: SUA, China, Rusia, caz
Japonia, Uniunea Europeană. Efecte asupra puterii potenţiale ale
introducerii unor variaţii incrementale ale resurselor de putere sau
ale ponderii acestora.
Tema 14 - Concluzii şi perspectivă critică
referate şi dezbateri
Deplasarea către est a puterii în sistemul internaţional. Statele interactive şi critice,
Unite – hiperputerea secolului al XXI-lea sau o putere în declin? analize şi studii de
Competitorii SUA. Multipolaritate, bipolaritate, unipolaritate şi caz
retur.
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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
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Răspunsurile la examen /
colocviu (evaluarea finală)

Elaborarea și susținerea eseului final

Participare activă

Referate şi dezbateri interactive şi critice,
analize şi studii de caz

10.3 Pondere
din nota finală
50%

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Cerinţe minime pentru obţinerea notei 5:
 Elaborarea și susținerea eseului final;
 Demonstrarea unor cunoştinţe de bază despre putere în relaţiile internaţionale (caracteristici, resurse, evoluţia
raporturilor între marile puteri)
 Elaborarea unui referat.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

Data avizării în departament

Semnătură director departament

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

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

