
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 Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Istoria relaţiilor internaţionale 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. habil. Murádin János Kristóf 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. habil. Murádin János Kristóf 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei  

 

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 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 83 

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 

25 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - KBHT0071 Istoria Europei 

- KBPP0031 Introducere în Ştiinţe Politice 

4.2. de competențe - Cunoaşterea celor mai importante evenimente istorice din secolul 

XX. 

- Cunoaşterea profundă a geografiei politice ale lumii şi ale Europei  

- Cunoaşterea vreunuia dintre limbile de circulaţie internaţională 

 

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

 

- Utilizarea fundamentelor și conceptelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor 

europene și internaționale. Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi 

internaţionale prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor 

internaționale. Aplicarea cunoștințelor teoretice la gestionarea politicilor publice în contextul 

guvernanței locale. 

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

internaţionale. Identificarea cadrului european şi internaţional relevant în domeniul elaborării 

proiectelor. Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale. Elaborarea unui proiect de interes 

local compatibil cu programele europene sau internaţionale. 

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. Capacitate de prezentare a unor rapoarte de cercetare. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

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

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

- în cazul reintroducerii măsurilor legate de pandemia 

COVID-19 cursurile se țin online, pe platforma google-meet 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- sală cu iluminare corespunzătoare, echipată cu 

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

- în cazul reintroducerii măsurilor legate de pandemia 

COVID-19 seminariile se țin online, pe platforma google-

meet 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- Familiarizarea studenţilor cu cele mai importante evenimente politico-

militare începând din 1914 până la începutul secolului XXI, astfel, încât să 

fie evidenţiate importanţa şi rolul relaţiilor internaţionale în procesele 

istorice desfăşurate. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

- Însuşirea unei noi viziuni globale asupra secolului XX şi asupra începutului 

secolului XXI, bazată pe o abordare de tip cauză-efect. 

- Împuternicirea spiritului obiectivităţii în abordarea evenimentelor. 

- Cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp, precum şi a 

responsabilităţii faţă de muncă. 



8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

1. Introducere: originile disciplinei, conceptele de 

bază, noţiuni generale, tipuri de analiză, importanţa şi 

rolul relaţiilor internaţionale în secolele XX şi XXI. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

2. Primul Război Mondial: luptele între părțile 

conflagrante și încheierea armistițiilor. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

3. Revoluţia rusă şi preluarea puterii de către 

bolşevici: cauze și efecte. Caracteristicile regimului 

lui Lenin.  

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

4. Sistemul de la Versailles: Tratatele de Pace de la 

Versailles, Saint Germain, Neuilly şi Trianon. Epoca 

republicii sfaturilor maghiare, întemeierea şi 

caracteristicile regimului horthyst. Destrămarea 

Imperiului Otoman şi naşterea Turciei moderne, 

Tratatul de Pace de la Lausanne. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

5. Perioada interbelică I. – anii ’20: conferinţa de la 

Washington, înfiinţarea Uniunii Sovietice, înfiinţarea 

Micii Antante, caracteristicile fascismului italian, 

conferinţele de la Geneva, Rapallo, Locarno şi Pactul 

Briand–Kellogg, caracteristicile dictaturii staliniste. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

6. Perioada interbelică II.– anii ’30: caracteristicile 

nazismului german, invazia Abesiniei, Anschluss-ul, 

Axa Berlin–Roma–Tokio, Pactul Anticomintern, 

Pactul de Oţel. Conferinţa de la München şi 

dezmembrarea Cehoslovaciei. Cele două Dictate de la 

Viena. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

7. Cel de al Doilea Război Mondial: luptele între 

părțile conflagrante și încheierea armistițiilor. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

8. Primii ani postbelici: înfiinţarea Organizaţiei 

Naţiunilor Unite, Tratatele de Pace de la Paris. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

9. Sistemul bipolar: Planul Marshall şi Doctrina 

Truman, Cominform, C.A.E.R., Consiliul Europei, 

primele crize ale Războiului Rece: prima criză a 

Berlinului şi războiul din Coreea. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

10. Războiul Rece I.: NATO, Pactul de la Varşovia, 

criza canalului Suez, revoluţia maghiară din 1956, 

„dezgheţul” şi spiritul de la Geneva. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 



11. Războiul Rece II.: era hruscioviană, a doua criză 

a Berlinului, criza rachetelor din Cuba. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

12. Războiul Rece III.: Doctrina Brejnev, criza 

cehoslovacă din 1968, războiul din Vietnam. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

13. Războiul Rece IV.: procesul de la Helsinki, 

Organizaţia de Securitate şi Cooperare în Europa 

(O.S.C.E.), criza petrolului din 1973, războiul din 

Afganistan, întâlnirile SUA-URSS la cel mai înalt 

nivel în cea de a doua jumătate a anilor 1980. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

14. Prăbuşirea sistemului bipolar și problemele 

globale la începutul secolului XXI: revoluţiile din 

1989 în Europa Centrală şi de Est, reunificarea 

Germaniei, destrămarea URSS-ului, desfiinţarea 

Pactului de la Varşovia şi a C.A.E.R., redefinirea 

rolului NATO, lărgirea Uniunii Europene spre estul 

continentului, reforma economico-politică din 

Republica Populară Chineză, noua problemă a 

terorismului mondial, efectele pozitive şi negative ale 

procesului globalizării. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

Bibliografie 

1. Baráth Magdolna: A Kreml árnyékában. Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. 

2. Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában. Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a 

második világháborútól a rendszerváltásig. Osiris, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 

Budapest, 2015. 

3. Evans, Richard J.: A Harmadik Birodalom háborúban. Hogyan taszították a nácik katasztrófába 

Németországot. Park Kiadó, Budapest, 2014. 

4. Fontaine, André: Istoria războiului rece. Bucureşti, 1994. 

5. Heller, Mihail–Alekszandr Nyekrics: Orosz történelem. I-II. köt., Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 

6. Herling, Marta (et al): The history of international relations in Central and Eastern Europe. Idea 

Design & Print, Cluj, 1995. 

7. Hermann Róbert – Ligeti Dávid: 1918 – a nagy összeomlás. Országház Könyvkiadó, Budapest, 

2019. 

8. Johnson, Boris: A Churchill-tényező. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015. 

9. Keegan, John: Az első világháború. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 

10. Kleinschmidt, Harald: A nemzetközi kapcsolatok története. Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest, 2001. 

11. Loth, Wilfried: Împărţirea lumii. Istoria războiului rece (1941–1955). Bucureşti, 1997. 

12. Marshall, Tim: A földrajz fogságában. Tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a 

globális politikai folyamatokról. Park Könyvkiadó, Budapest, 2018. 

13. Shmitz, David F.: Amerika a nemzetközi arénában Vietnám után. Antall József Tudásközpont, 

Budapest, 2017. 

14. Soulet, Jean Francois: Istoria comparată a statelor comuniste. Iaşi, 1998. 

15. Vajda Barnabás: Hidegháború és európai integráció. Régi és új szempontok a 20. század második 

felének történeti értelmezéséhez. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2015. 

16. Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft: Amerika és a világ. Beszélgetések az amerikai külpolitika 

jövőjéről. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2019. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. Introducere: familiarizarea studenţilor cu Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 



obligațiile de seminar, prezentarea tematicii și 

structurii seminarului şi alegerea de către studenţi a 

temelor de seminar. 

2. Relaţii economice şi politice în perioada 

interbelică. 

Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

3. Sistemele de alianţă, sfere de influenţă şi relaţiile 

dintre marile puteri în timpul celui de Al Doilea 

Război Mondial. 

Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

4. Strategiile militare ale marilor puteri în perioada 

Războiului Rece. 

Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

5. Lumea coloniilor şi mişcarea de nealiniere. Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

6. Orientul Apropiat – zonă de conflict permanent. Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

7. Noi tipuri de conflicte în secolul 21. Prezentare de teme, 

discuţii, 

recapitulare, 

sintetizare 

2 ore offline/online, conform 

situației de pandemie 

Bibliografie 

1. Baráth Magdolna: A Kreml árnyékában. Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. 

2. Brzezinski, Zbigniev: Marea tablă de şah. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice. 

Bucureşti, 2000.  

3. Cook, Geofrey: Pakistan and Israel. Nuclear confrontation? Geopolitica, anul 11, 2013/2. 

4. Diószegi István – Harsányi Iván – Németh István: 20. századi egyetemes történet 1945–1995: 

Európán kívüli országok. Korona Kiadó, Budapest, 2001. 

5. Fischer Ferenc: A "háború utáni háború" 1919-1933. A versailles-i szerződés kijátszása: a weimari 

németország haditengerészeti, légi és katonai aktivitása Ibero-Amerika országaiban. Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest–Pécs, 2014. 

6. Frank Tibor: Szabadság és felelősség: az Egyesült Államok és a németországi nácitalanítás a másodk 

világháború után. Magyar Tudományos Akadémia, 2014. 

7. Goldstein, Joshua: International Relations. Pearson Longman, New York, 2008. 

8. Ljubov, Siselina: Oroszország és Európa. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004. 

9. Marshall, Tim: A földrajz fogságában. Tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a 

globális politikai folyamatokról. Park Könyvkiadó, Budapest, 2018. 

10. Rotschild, Joseph: Întoarcerea la diversitate. Europa Est-Centrală după Al Doilea Război Mondial. 

Iaşi, 1996. 

11. Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft: Amerika és a világ. Beszélgetések az amerikai külpolitika 

jövőjéről. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2019. 

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. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezență la minim 7 cursuri și 4 seminarii  

- absențele între 7 și 10 cursuri, precum între 3 și 4 seminarii pot fi compensate cu întocmirea unei lucrări în 

plus 

- în cazul absențelor la 10 sau mai multe cursuri și respectiv 5 sau mai multe seminarii nu se permite 

prezentarea la evaluare 

- îndeplinirea obligațiilor de seminar (prezentarea a două teme, și elaborarea unei lucrări pe baza uneia 

dintre acestea, până la sfârșitul semestrului) 

 

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 Cunoștințe în materie Examen oral 

offline/online 

60% 

Parcurgerea bibliografiei 

de specialitate 

Trimiterea prin e-mail a 

unei sinteze în scris 

10% 

Prezența la cursuri și 

activitatea în timpul 

semestrului 

Evaluare pe parcurs 5% 

10.5.  Seminar Prezența și activitatea la 

seminarii 

Evaluare pe parcurs 5% 

Activitate individuală Prezentarea a două teme 10% 

Activitate individuală Elaborarea unei lucrări 10% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- Prezenţa la cursuri şi la seminarii este obligatorie. Se acceptă cel mult 7 absenţe motivate la cursuri şi 3 

absenţe motivate la seminarii. 

- Absenţele se compensează prin întocmirea unei lucrări în plus, cu o extindere de maxim 6 pagini, legată de 

teme concrete, oferite de către titularul cursului. 

- Prezentarea de către studenţi a câte două teme alese din cele oferite de conducătorul de seminar. 

- Elaborarea unei lucrări de maxim 6 pagini pe una dintre temele alese până la sfârşitul semestrului.  

- Parcurgerea în timpul semestrului a cel puţin uneia dintre cărţile de specialitate menţionate în bibliografia 

cursului. 

- Dovada cunoştinţei ambelor teme trase la examenul oral. 

 

 


