
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 II.  

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 4 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DA 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DA 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0252 

 

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 

36 Din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

12 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 89 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40 

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

teren 

20 

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

d) Tutoriat 4 

e) Examinări  5 

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 / 

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. 



Observații 

1. Securitatea în lumea globalizării - provocări de securitate 

globală I. Conceptul de securitate, sensul cuvântului, interpretări, 

securitate obiectivă și subiectivă, conceptul de securitizare, elemente, 

amenințări la adresa vieții, teorii ale securității, modele (realist, 

neorealist, liberal-instituționalist, funcționalist, model de pace 

democratică, model de interacțiune a puterii, model de securitate 

colectivă), concept de securitate tradițional și modern, școala din 

Copenhaga și complexul de securitate. 

Prelegere publică, 

discuții 

2 ore 

2. Securitatea într-o lume globalizată - provocări globale de 

securitate II. Securitate militară, război, comerț cu arme, cele mai 

puternice puteri militare ale lumii, arme de distrugere în masă, 

securitate economică, securitate socială, comunități, identități, 

securitate a mediului, securitate a apei, schimbări climatice, încălzire 

globală, acord climatic de la Paris. 

2 ore 

3. Războiul civil sirian: interese de mare putere și clienți locali: 

context istoric, naționalism bas / arab / socialism, stăpânirea alaviților 

și a dinastiei Assad, Siria și „primăvara arabă”, de la mișcările anti-

regim la războiul civil și forțele guvernamentale insurgenți, diviziile 

insurgenților, importanța geopolitică a Siriei, conflictele de interese 

regionale și superputeri, intervenția Rusiei, Geneva și Astana. 

2 ore 

4. Turcia și Uniunea Europeană: istorie, reforme otomane, 

dezintegrarea Imperiului Otoman, tratatele de pace din Sévres și 

Lausanne, reformele lui Kemal, armata, politica externă și geopolitica 

Turciei, aderare la NATO, asociație la UE, candidatură, negocierile 

de aderare, criticile UE, argumentele împotriva și pentru aderare. 

2 ore 

5. Modificări ale politicii externe și a Orientului Mijlociu turc: 
Davutoglu: „zero problemă cu vecinii”, stabilitate, diseminarea 

„modelului turcesc”, istorie și geopolitică, ambiții de putere globală, 

zone de influență, „neo-otomanism”, SUA, Rusia, Siria, Israel, Iran, 

Arabia Saudită, problema kurdă. 

2 ore 

6. Probleme kurde: conflict de interese și perspective pentru un 

stat kurd independent: particularități ale etniei kurde, trecut istoric, 

localizare regională, identități și diferențe ale minorităților kurde, 

participarea kurzilor la lupta împotriva statului islamic, relații turco-

kurde, Federația Rojava din Kurdistanul irakian și Siria, referendumul 

kurd irakian, contextul politic internațional al problemei kurde. 

2 ore 

7. Afganistan: trecutul istoric, diversitate etnică, relații sovietice, 

1978: preluarea puterii cu forțe militare de către comuniști, islamul și 

triburile, decenii de lupte, invazia sovietică (1979-1989), rolul 

mujahedinilor, război civil, ascensiunea talibană, al-Kaida și talibanii, 

cel mai lung război al SUA (2001-2021), procesul de pace din 

Afganistan, acordul de pace SUA-taliban, retragerea trupelor 

americane, preluarea puterii de către talibani. 

2 ore 

8. Islamul și Europa - o privire de ansamblu istorică, conflict și 

cooperare. „Islamul este în Europa”, valurile răspândirii europene ale 

islamului, Islamul ca provocare, cruciadele și jihadul, contribuția 

islamului la civilizația europeană / occidentală, crearea Occidentului 

și „europenizarea” Europei, romantismul pozitiv și Europa modernă 

negativă imagine a Islamului. 

2 ore 

9. Minoritățile musulmane în Europa I. Afluxul de muncitori 

invitați musulmani în Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial, 

alte valuri de imigrație, criza imigrației din 2015-2016, musulmanii 

din țările UE (date demografice și alte date, tendințe - comparație cu 

populația „indigenă”), diferențierea musulmanilor europeni, probleme 

2 ore 



economice, sociale, politice, colonii etnice, marginalizare și 

periferizare, politici ale minorităților (asimilare, integrare, segregare, 

multiculturalism). 

10. Minoritățile musulmane în Europa II: pericolele radicalizării. 
„Musulmani” și „migranți”, xenofobie, islamofobie, „anti-

musulmanism”, „Eurabia” sau „islamizarea Europei”, căi / motivații 

ale radicalizării islamiste, criză de identitate, „apatridie culturală”, 

rolul religiei în radicalizare, extremismul, „radicalizarea islamului” 

sau „islamizarea radicalismului” - dezbaterea Roy-Kepel, extreme 

care se consolidează reciproc. 

2 ore 

11. Migrație: clarificare conceptuală: migrant, imigrant, refugiat, 

migrant regulat-neregulat, UNHCR, caracteristici, cauze, consecințe 

ale migrației globale, situația din ultimii ani, date cheie, principalele 

țări / regiuni de trimitere și de primire, cu concepții greșite ale 

migrației despre migrație, efectele negative și pozitive ale migrației, 

UE și criza migrației europene: 2015-2016, limitele politicii de 

migrație a UE. 

2 ore 

12. Cauzele și consecințele migrației din regiunile sub-Sahara ale 

Africii: situația după cel de al Doilea Război Mondial, relațiile cu 

creșterea economică, direcțiile migrației, conflicte armate, etnicizarea 

politicii, slăbiciunile puterii de stat, guvernanță negativă, diferențe 

regionale, creșterea populației, urbanizare și migrație, efectele 

schimbării climatice asupra migrației. 

2 ore 

13. Reorganizare de putere geopolitică în Orientul Mijlociu: 

regiune de crize, consecințele „primăverii arabe”, criza statului, noul 

război rece arab/de Orientul Mijlociu, linii de rupturi „geosectariane” 

(sunit-șiit, sunit-sunit), „semilună șiită”, noul Orient Mijlociu „post-

american”, jocuri de puteri geopolitice, „jucători geostrategici” (Iran, 

Arabia Saudită, Turcia, Israel), redefinirea problemei palestiniene. 

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 analizarea filmelor conexe (Steven Spielberg: München 

etc.), realizarea de prezentări scurte și discutarea temelor în sesiuni. 

 1 

oră/săptămână,  

12 ore în total 

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 domeniu, 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, 

pregătirea prezentărilor, 

susținerea de prelegeri, 

participarea activă la 

seminarii 

Pregătire, activitate, 

dezbatere, prezentare 

30% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 



Participarea activă la seminar și absolvirea examenului oral. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

07. 07. 2022     ..................................                           ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 08. 07. 2022                       …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

………………………………………………….  


