
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 Relaţii internaţionale II. Teorii ale relaţiilor 

internaţionale 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

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 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 
KBPN0031 

 

 

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 30 

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

teren 

29 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  4 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



f) Alte activități:  0 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - KBHT0021 Istoria gândirii politice europene 

- KBPP0031 Introducere în Științe Politice 

- Istoria relaţiilor internaţionale 

- KBPP0021 Ideologii politice în epoca contemporană 

4.2. de competențe - Cunoașterea principalelor curente ale gândirii politice. 

- Cunoașterea celor mai importante evenimente istorice din secolele 20 

şi 21. 

- Cunoașterea vreunuia dintre limbile de circulație internațională 

(engleză, germană). 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

 

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. 

C
o
m

p
et

en
țe

 

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 - Existenţa de laptop/calculator şi proiector 

- Existenţa tablei 

- Prezenţa deosebit de recomandată a studenților la curs 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- Existența de laptop/calculator şi proiector 

- Existenţa tablei 

- Prezența neapărată a studenților la seminar 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Prin cursul Teorii ale relațiilor internaționale, studenții se vor familiariza cu 

cele mai importante teorii, teoreticieni și conceptele de bază din domeniul 

relațiilor internaționale.  

7.2. Obiectivele specifice 

 

Abordările diferite ale teoriilor relațiilor internaționale îi ajută pe studenți să 

examineze principalele evenimente ale relațiilor internationale din mai multe 

perspective, dezvoltând astfel competențele de gândire critică și capacitatea 

de analiză. 

La sfârșitul cursului, studenții: 

- sunt familiarizați cu principalele curente clasice și contemporane ale 

teoriilor relațiilor internaționale 

- sunt capabili să analizeze evenimentele relațiilor internaționale pe baza 

teoriilor învățate 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Introducere. Teorii și dezbateri în studiul 

relațiilor internaționale 

Legătură între relațiile internaționale și științele 

sociale; instituționalizarea relațiilor internaționale; 

principalele teme în relații internaționale; cele trei 

tradiții în teoria relațiilor internaționale după Martin 

Wight; evoluția disciplinei: cele patru dezbateri; rolul 

teoriilor în înțelegerea relațiilor internaționale.  

Curs interactiv 2 ore 

2. Transformarea sistemului internațional 

Statul medieval: raportul dintre biserica și puterea de 

stat; modelul imperial; caracteristicile sistemului 

internaţional de după pacea de la Westphalia: apariția 

statului național; „concertul european” al marilor 

puteri din secolul 19 şi sistemul conferințelor 

internaţionale; sisteme de alianţă şi apariția celor două 

blocuri ale marilor puteri în Europa. Exemple și studii 

de caz. 

Curs interactiv 2 ore 

3. Transformarea sistemului internațional 

Impactul Primului și celui de-al Doilea Război 

Mondial asupra sistemului internațional; Războiul 

Rece: politica de descurajare și blocare reciprocă, 

înarmare; structura sistemului internațional după 

Războiul Rece. Provocări și probleme globale în sec. 

21.  

Curs interactiv 2 ore 

4. Realismul clasic 

Gânditori clasici în teoria realismului (Tucidide, 

Machiavelli, Hobbes); E. H. Carr: Realismul și 

utopismul; șase principii fundamentale ale realismului 

(Hans J. Morgenthau); concepte de bază în teoria 

realismului: Statism (rolul central al statului), Survival 

(supraviețuirea), Self-help (auto-ajutoare); influența 

gânditorilor realismului asupra procesului decizional 

extern. Criticile la adresa realismului.  

Curs interactiv 2 ore 

5. Liberalismul 

Originile istorice și gânditori ai liberalismului (John 

Locke, Immanuel Kant și Adam Smith). Noile viziuni 

despre ordinea mondială liberală (Woordow Wilson): 

principiul autodeterminării și a securității colective, 

nevoia de înființare a instituțiilor internaționale. 

Înființarea Ligii Națiunilor și Organizației Națiunilor 

Unite; cele mai importante principii și concepte ale 

liberalismului; comparație între liberalism și realismul 

clasic. 

Curs interactiv 2 ore 

- au atitudine critică față de diferitele teorii ale relațiilor internationale și 

cunosc bine punctele tari și punctele slabe ale fiecărei abordări. 



6. Neorealismul 

Principalele provocări ale realismului în anii '60 și '70: 

cooperare americano-sovietică, criza petrolului, 

redefinirea teoriilor liberale; realismul structural 

(Waltz); cooperare în condițiile anarhiei; problema 

hegemoniei (Gilpin, Modelski, Kennedy). 

Curs interactiv 2 ore 

7. Neoliberalismul (Instituționalismul liberal) 

Transnaționalizarea politicii în anii '70; 

interdependența complexă (Keohane și Nye), teoria 

regimurilor internaționale (Krasner), integrare 

regională (funcționalismul, neofuncționalismul), 

fenomenul spill-over; a treia dezbatere: sinteza neo-

neo. 

Curs interactiv 2 ore 

8. Teoria sistemului mondial 

Tradițiile marxist-leniniste; decolonizarea; teoria 

sistemului internațional după Wallerstein; 

caracteristicile specifice ale sistemului mondial 

modern; teoria ciclicității și dezvoltarea economiei 

mondiale; categorizarea statelor: ţări de centru, de 

periferie şi de semiperiferie; viziunea Wallerstein 

asupra sistemului internațional. 

Curs interactiv 2 ore 

9. Constructivismul 

Apariția constructivismului și reprezentanții principali 

(Nicholas Onuf, Alexander Wendt, Peter Katzenstein); 

”constructivist turn” în teoria relațiilor internaționale; 

rolul normelor și a culturii în formarea identității; 

conceptul anarhiei și auto-ajutorului în teoria 

constructivismului social; instituționalizarea normelor 

internaționale: modelul socializării pe spirală 

(Risse‒Sikkink). 

Curs interactiv 2 ore 

10. Școala engleză a relaţiilor internaţionale 

Legătura între școala engleză și teoriile mainstream a 

relațiilor internaționale; societatea internațională 

(Bull); Linklater despre comunități politice; 

teritorialism, suveranitate și cetățenie în sistemul post-

vestfalian. 

Curs interactiv 2 ore 

11. Abordări noi în teoria realismului 

Diferențierea realismului după Războiul Rece; 

realismul defensiv; teoria balance of threat (Waltz); 

realismul ofensiv (Mearsheimer);  realismul neoclasic; 

modelul realismul neoclasic după Ripsman - Taliaferro 

– Lobell. Studii de caz. 

Curs interactiv 2 ore 

12. Alte abordări în teoria relațiilor internaționale 

Feminismul (Tickner); teorie critică (Cox); sociologia 

istorică (Michael Mann, Charles Tilly); teoriile verzii. 

 

Curs interactiv 2 ore 



13. Relațiile româno-maghiare din perspectiva 

relațiilor internaționale 

Relațiile româno-maghiare după schimbarea regimului 

comunist; viziuni asupra unui posibil conflict 

(Mearsheimer, Brzezinski, Griffiths, Snyder); viziuni 

pentru cooperare: rolul elitelor (Linden), conceptul de 

”conservative peace” (Milton és O’Neil); security 

complex (Iordachi); asigurarea participării 

minorităților naționale în procesele democratice 

(Mihăilescu); lipsa amenințării militare (Gallagher); 

problema reconcilierii istorice (Salat); două forme de 

reconciliere istorică: cea ”adâncă” și cea 

”superficială”. 

Curs interactiv 2 ore 

14. Viitorul teoriilor relațiilor internaționale. Recapitulare și evaluarea 

cursului. 

2 ore 

Bibliografie 

1. Baylis, John Steve, Smith ‒ Owens, Patricia: The Globalization of World Politics: An Introduction to 

International Relations. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 

2. Burchill, Scott ‒ Linklater Andrew: A nemzetközi kapcsolatok elméletei. Budapest, Typotex, 2019. 

3. Daniel Biro: Relațiile internaționale contemporane. Teme centrale în politica mondială. Polirom: 

Iași, 2013.  

4. Dungaciu, Dan (coord.): Enciclopedia relațiilor internaționale. vol I-II. Bucureşti, RAO, 2017. 

5. Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe.  HVG-ORAC, Budapest, 2007. 

6. Goldstein, Joshua S. ‒ Pevehouse, Jon C.: International Relations. Boston: Pearson, 2014. 

7. Griffiths, Martin: Fifty Key Thinkers in International Relations. London: Routledge, 2004. 

8. Jackson, Robert H. ‒ Sørensen, Georg: Introduction to International Relations: Theories and 

Approaches. Fifth edition. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

9. Mingst, Karen ‒ Snyder, Jack (eds.): Essential Readings in World Politics. WW Norton & Company, 

2004. 

10. Morgenthau, Hans J. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. New York: A. A. 

Knopf, 1948. 

11. Murádin János Kristóf: Nemzetközi kapcsolatok elmélete. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2009. 

12. Ripsman, Norrin M., Jeffrey W. Taliaferro, and Steven E. Lobell. Neoclassical Realist Theory of 

International Politics. New York, NY: Oxford University Press, 2016. 

13. Waltz, Kenneth N.: Teoria politicii internaționale. Polirom: Iași, 2006. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Familiarizarea studenților cu obligațiile de 

seminar, prezentarea tematicii și structurii 

seminarului şi alegerea de către studenţi a temelor 

de seminar. Relații internaționale – relații umane. 

Activitate în grupe 2 ore 

2. Sistemul internațional după al Doilea Război 

Mondial, înființarea ONU – abordare realistă și 

liberală.  

Dezbatere 2 ore 

3. Relația dintre teorie și niveluri de analiză. Criza Activitate în grupe + 2 ore 



ucraineană din perspectiva teoriilor relațiilor 

internaționale. 

proiectarea unor filme 

ilustrative 

4. Instituționalizarea drepturilor omului și a 

minorităților naționale în contextul integrării 

europene. România ca studiu de caz. 

Jocul de rol (role-play) 2 ore 

5. Prezentări în fața clasei, pregătirea lucrărilor. 

Teme propuse: 

 Criticile la adresa organizațiilor 

internaționale 

 Descurajare nucleară și cooperare în timpul 

Războiului Rece  

 Impactul actorilor transnaționali asupra 

relațiilor internaționale 

 Impactul actorilor transnaționali asupra 

relațiilor internaționale 

 Relația dintre statele centru-periferie și 

statele semi-periferice, poziția statelor 

periferice în economia mondială 

 Evaluarea strategiei de politică externă a 

unei mari puteri.  

 Alte teme convenite cu studenții.  

Prezentări individuale 2 ore 

6. Film  2 ore 

7. Evaluarea seminarului  2 ore 

Bibliografie: 

 

1. Burchill, Scott ‒ Linklater Andrew: A nemzetközi kapcsolatok elméletei. Budapest, Typotex, 2019. 

2. Daniel Biro: Relațiile internaționale contemporane. Teme centrale în politica mondială. Polirom: 

Iași, 2013. 

3. Dungaciu, Dan (coord.): Enciclopedia relațiilor internaționale. vol I-II. Bucureşti, RAO, 2017. 

4. Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe.  HVG-ORAC, Budapest, 2007. 

5. Galló Béla: A túlélés tudománya: a nemzetközi politikai viszonyok vetélkedő elméletei. Helikon 

Kiadó, Budapest, 2000. 

6. Wallerstein, Immanuel. Bevezetés a világrendszer-elméletbe. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2010. 

7. Walt, Stephen M.: An International Relations Theory Guide to the War in Ukraine. Foreign Policy, 

March 2022. 

 

Site-uri, think-thank-uri, reviste: 

Külügyi és Külgazdasági Intézet: www.kki.gov.hu 

Nemzet és biztonság: http://www.nemzetesbiztonsag.hu 

Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale: https://journalrspri.wixsite.com/journal/despre-revista 

Brookings Institute: http://www.brookings.edu 

Cato Institute: http://www.cato.org/ 

Centre for European Policy Studies: https://www.ceps.eu 

Catham House: https://www.chathamhouse.org 

Council on Foreign Relations: http://www.cfr.org 

European Council on Foreign Relations: http://www.ecfr.eu 

Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.com 

Foreign Policy: http://www.foreignpolicy.com 

Project Syndicate: http://www.project-syndicate.org 

The International Institute for Strategic Studies: http://www.iiss.org 

The National Interest: http://nationalinterest.org 

Theories Talks: http://www.theory-talks.org 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

http://www.kki.gov.hu/
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/
https://journalrspri.wixsite.com/journal/despre-revista
http://www.brookings.edu/
http://www.cato.org/
https://www.ceps.eu/
https://www.chathamhouse.org/
http://www.cfr.org/
http://www.ecfr.eu/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://www.project-syndicate.org/
http://www.iiss.org/
http://nationalinterest.org/
http://www.theory-talks.org/


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: 

- Dezvoltarea competenţei de comunicare 

- Interdisciplinaritate 

- Aprofundarea cunoştinţelor de specialitate 

- Însuşirea şi folosinţa termenilor ştiinţifice specifice 

- Întărirea competenţei de analiză 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezență la minim 7 cursuri și 4 seminarii. 

- absența de la curs și la seminare pot fi compensate cu întocmirea unei lucrări în plus 

- în cazul absențelor la 10 sau mai multe cursuri și respectiv 4 sau mai multe seminarii nu se permite 

prezentarea la evaluare  

- îndeplinirea obligațiilor de seminar (prezentarea unei teme, și elaborarea unei lucrări, 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 
Cunoştinţe în materie Examen oral 50% 

10.5.  Seminar Prezenţa şi activitatea la 

seminarii 

Evaluare pe parcurs 10% 

 Activitate individuală Prezentare de teme 10% 

 Activitate individuală Elaborarea lucrării 20% 

 Parcurgerea a cel puţin 

unuia dintre cărţile de 

specialitate menționate 

în bibliografie 

Sinteză în scris 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 2 

absenţe motivate la seminarii. Absenţele se compensează prin întocmirea unei lucrări de maxim 5 pagini. 

- Prezentarea de către studenţi a câte o temă aleasă din cele oferite de conducătorul de seminar. 

- Elaborarea de către fiecare student a unei lucrări de maxim 6 pagini legată de una dintre temele alese până 

la sfârșitul semestrului. 

 


