
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Masterat 

1.5. Programul de studiu  Diplomație și studii interculturale 

1.6. Calificarea Diplomație și studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Problemele actuale ale lumii I.  

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Prof. univ. dr. Rostoványi Zsolt 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Prof. univ. dr. Rostoványi Zsolt 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DA 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0251 

 

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/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 6 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Total ore studiu individual 108 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 50 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competențe - 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi 

internaţionale. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale. 

Deprinderea metodelor specifice de analiză şi decizie în domeniul relaţiilor internaţionale. 

- Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din 

domeniul relaţiilor internaţionale. 

- Realizarea, individual sau în echipă, a unui proiect profesional în domeniul impactului teoriilor 

relaţiilor internaţionale şi studiilor interculturale, comunicarea acestuia în cel puţin o limbă de 

circulaţie internaţională. 

- Elaborarea unor publicaţii, rapoarte de informare, precum şi alte materiale cu caracter ştiinţific. 

Prezentarea unui portofoliu profesional privitor la un context european sau internaţional dat. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- 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 circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine. 

- Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin competiție, pe bază de 

contract/grant, din țară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de 

predare 

Fond de timp alocat / 

Observații 

5.1.  De desfășurare a cursului - sală cu iluminare corespunzătoare, echipată cu 

laptop/calculator, proiector, tablă și cu conectare la internet 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- sală cu iluminare corespunzătoare, echipată cu 

laptop/calculator, proiector, tablă și cu conectare la internet 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Prezentarea particularităților sistemului internațional post-Război Rece și 

definirea problemelor politice actuale ale acestuia, concentrându-se pe unele 

dintre cele mai importante probleme, care au crescut în importanță în ultimii 

ani. Pe măsură ce studenții explorează Europa în detaliu la alte discipline, pe 

lângă problemele globale, regiunilor non-europene, în special Orientului 

Mijlociu și lumii islamice, li se va acorda un accent mai mare în acest 

context, examinând în detaliu contextul european. Vor fi dezbătute și 

preliminările războiului ruso-ucrainean, derularea conflictului și consecințele 

sale. Mulți consideră că acest război a adus începutul unui nou sistem 

internațional. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Studenții ar trebui să fie conștienți de cele mai importante procese și 

evenimente din lume, să poată vedea schimbări rapide, elemente principale și 

de control, cauze și consecințe, rețele diferite, complexe și conflictuale 

adesea, complexe regionale adesea cu divergențe ridicate și conflicte de 

putere medie relațiile de putere, interese. 



1. Sistemul internațional post Război Rece I.:  
dezintegrarea sistemului internațional bipolar, 

paradigmele care explică noul sistem internațional, 

uni- și multipolarism, actori importanți (statali și non-

statali), rolul Statelor Unite și a Rusiei, ascensiunea 

Eurasiei și Chinei, putere și hegemonie, piloni 

geopolitici și jucători geostrategici. 

Prelegere publică, 

discuții 

2 ore 

2. Sistemul internațional post Război Rece II.: 

întărirea rolului civilizației și a culturii, Huntington și 

„ciocnirea civilizațiilor”, civilizație și cultură: 

încercări de definiție, civilizație și civilizații, teorii 

despre civilizație și cultură, ideile lui Spengler, 

Toynbee, Braudel, Wallerstein, Fukuyama și 

Huntington, civilizațiile și sistemul internațional 

contemporan. 

2 ore 

3. Războiul ruso-ucrainean I.: cauzele atacului 

asupra Ucrainei, aspecte geopolitice, tezele principale 

ale lui Putin, antecedente istorice, rolul Kijiv-ului, 

garantarea suveranității Ucrainei, fragmentarea 

Ucrainei, conceptul de națiune, revoluția portocalie, 

Maidan 2004, Iuscenko 2004-2010, Ianucovici 2010-

2014, Euromaidan, anectarea Crimeei, derularea 

războiului. 

2 ore 

4. Războiul ruso-ucrainean II.: efecte și consecințe 

internaționale, efectele contradictorii ale sancțiunilor 

UE, slăbiciunile UE, unitatea și divizarea Uiniunii 

Europene, rolul NATO, garanții rusești de securitate, 

Ucraina ca membru UE, refugiați ucraineni. 

2 ore 

5. Războiul ruso-ucrainean III.: Rolul Rusiei în 

aprovizionarea energetică a Europei și a lumii, efectele 

crizei energetice asupra Europei, surse clasice și noi de 

energie, cărbunul și energia atomică, criza globală de 

aprovizionare cu alimente, probleme de aprovizionare 

cu cereale, perspectivele Africii și a Orientului 

Mijlociu. 

2 ore 

6. Orientul Mijlociu: interpretarea și originea 

conceptului, semnificația geostrategică a regiunii, rolul 

local, regional și global, Orientul Mijlociu ca zonă de 

criză, riscurile de securitate pentru Europa. 

2 ore 

7. Problema palestiniană și conflictul arabo-

israelian I: originile arabilor și evreilor, scurta istorie 

a Palestinei, sionismul, rolul marilor puteri, prima 

imigrație evreiască, Declarația Balfour, mandatul 

britanic palestinian, lumea după Al Doilea Război 

Mondial, formarea statului Israel, o privire de 

ansamblu asupra războaielor arabo-israeliene. 

2 ore 

8. Problema palestiniană și conflictul arabo-

israelian II.: Contextul politic mondial al crizei din 

Orientul Mijlociu în sistemul internațional bipolar, 

etapele majore ale procesului de pace din Orientul 

Mijlociu, prima și a doua intifadă, așa-numitele 

probleme legate de statutul final (stat palestinian, 

teritoriu, granițe, Ierusalim, problema refugiaților, 

politica israeliană de așezare), Acordul secolului și 

acordurile Abraham. 

2 ore 



9. Republica Islamică Iran - sistem politic, program 

nuclear: Khomeini, victoria Revoluției Islamice și 

criza ostaticilor americani, „exportul revoluției”, 

caracteristicile islamului șiit și teoria „vilayat-e- 

fakih”. Cele trei decenii ale Republicii Islamice, 

sistemul politic și politica externă a Iranului, 

Rafsanjani, Khatemi, Ahmedinadad, Rhanani și Raisi. 

Este programul nuclear al Iranului o amenințare? 

Evaluarea acordului nuclear iranian. 

2 ore 

10. Primele două războaie din Golf: relația Irak-Iran, 

echilibrul regional de putere, antecedente, cauze, 

cursul și consecințele războiului Irak-Iran, rolul 

Statelor Unite, doctrina dublei arestări. Al doilea 

război din Golf: Ocuparea și anexarea Kuweitului, 

declanșatorii războiului, relocarea soldaților americani, 

influențe simbolice, atacul asupra coaliției și cursul 

celui de-al doilea război din Golf, natura 

civilizațională a războiului. Rezoluțiile CS ONU. 

Consecințele războiului. 

2 ore 

11. Cauzele și consecințele invaziei SUA în Irak în 

martie 2003: Irakul după cel de-al doilea război din 

Golf, sancțiuni, controlori de arme, impactul din 11 

septembrie 2001, Irakul ca „stat Lator”, posibile cauze 

și consecințe ale celui de-al treilea război din Golf. 

Unilateralismul SUA, rolul dreptului internațional. 

Situația din Irak este regională și globală. 

2 ore 

12. Particularități și tipuri de terorism modern I.: 
Etimologia cuvântului, încercări de definire, 

caracteristicile sale principale, relația dintre terorism, 

securitate și drept, o privire de ansamblu asupra 

istoriei terorismului de la antichitate până în prezent. 

2 ore 

13. Particularități și tipuri de terorism modern II.: 
Valuri de terorism modern, diferențierea și tipurile de 

terorism, diferența dintre tipurile de terorism vechi și 

noi, amenințarea teroristă în Europa, terorismul 

islamist și cel naționalist alb. 

2 ore 

14. Concluzii, rezumat. 2 ore 

Bibliografie 

 

• Csaba László: Globalizáció, migráció, Európai Unió. Tematikus összeállítás. Magyar Tudomány, 

2019. nr. 1. 

• Fallaci, Oriana: A harag-trilógia (A harag és a büszkeség, Az értelem ereje, Az utolsó interjú – az 

apokalipszis). Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest, 2016. 

• Finszter Géza – Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest, 2017. 

• Gelvin, James L.: Az új Közel-Kelet. Amit mindenkinek tudnia kell. Pallas Athéné Könyvkiadó Kft, 

Budapest, 2019. 

• Hermann, Rainer: Az iszlám állam. A világi állam kudarca az arab világban. Akadémiai Kiadó,  

Budapest, 2015. 

• Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, 

Budapest, 1998. 

• Maras, Marie-Helen: A terrorizmus elmélete és gyakorlata. Antall József Tudásközpont, Budapest, 

2016. 

• Murray, Douglas: Európa furcsa halála. Bevándorlás, identitás, iszlám. Mit tartogat számunkra a 

jövő? Alexandra Kiadó, Budapest, 2018. 



• Napoleoni, Loretta: Az iszlamista főnix. Az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása. 

HVG Könyvek, Budapest, 2015. 

• N. Rózsa Erzsébet: Az államiság modelljei a Közel-Keleten. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, 2019. 

• N. Rózsa Ezsébet: Az arab tavasz. A Közel-Kelet átalakulása.Osiris Kiadó – KKI, Budapest, 2015. 

• Rostoványi Zsolt: Az iszlám és a 21. század. Kihívások és válaszok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 

2020. 

• Rostoványi Zsolt: A Közel-Kelet története. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

• Rostoványi Zsolt: Az iszlám Európában. Az európai muszlim közösségek differenciáltsága. Aula 

Kiadó, Budapest, 2010. 

• Rostoványi Zsolt: Együttélésre ítélve. Zsidók és palesztinok küzdelme a Szentföldért. Corvina Kiadó, 

Budapest, 2006. 

• Rostoványi Zsolt: Az iszlám világ és a Nyugat. Corvina Kiadó, Budapest, 2004. 

8.2. Seminar  Metode de 

predare 

Fond de timp alocat/ 

Observații  

Seminarele includ prelucrarea și discutarea subiectelor 

prelegerilor, vizionarea și analiza filmelor conexe 

(Steven Spielberg: München etc.), realizarea de 

prezentări scurte pentru teme și discutarea lor în 

sesiuni. 

 1 oră/săptămână, în total 14 

ore 

Bibliografie 

 

Același ca în cazul prelegerilor. 

 

8.3. Laborator Metode de 

predare 

Fond de timp alocat/ 

Observații 

- - - 

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de 

predare 

Fond de timp alocat/ 

Observaţii 

- - - 

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de 

predare 

Fond de timp alocat/ 

Observaţii 

- - - 

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Abordarea subiectelor se realizează conform standardelor profesionale din domeniul relațiilor internaționale 

și a studiilor europene, fiind în consonanță cu normele metodologice aplicate la programe similare din țară și 

din străinătate. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Participare la cursuri și seminarii. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Pregătirea din seria 

publicată de articole, 

cunoașterea adecvată a 

curriculumului 

Examen oral 70% 

10.5.  Seminar Vizionarea de filme, Pregătire, activitate, 30% 



pregătirea prezentărilor, 

susținerea de prelegeri, 

participarea activă la 

seminarii 

dezbatere, prezentare 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Absolvirea examenului scris și participarea activă la seminar. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 09. 07. 2022                         ..................................                     ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 10. 07. 2022                                              …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 


