
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022-2023 

(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 Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.6. Calificarea Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene 
 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Siguranţa europeană şi organizaţiile ei. Studii de 

securitate 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső 

laborator – 

proiect – 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 5 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

 

KBPN0041 

 

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/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

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 69 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 36 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

d) Tutoriat – 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  – 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competențe Nu este cazul 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o

m
p
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te

n
ţe

 

p
r
o

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
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p
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tr
a

n
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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) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

1. Introducere în studiile de securitate 1.: Etimologie, 

tipologii, security dilemma, cadru teoretic, securitate 

vs. apărare) 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

2. Introducere în studiile de securitate 2.: Noile 

interpretări (securitate militară, politică, economică, 

socială, securitatea mediului, cyber security etc.) 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

3. Tipologia amenințărilor la adresa securității. Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

1 oră 

(în caz de nevoie, online) 

4. Cele mai importante organizații internaționale de 

securitate, partea 1.: ONU, NATO, OSCE 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

5 Cele mai importante organizații internaționale de 

securitate, partea 2.: Uniunea Europeană, 

Comunitatea Statelor Independente și Organizația 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

5.1.  De desfășurare a cursului O sală de minim 20 de locuri, calculator, proiector, acces 

internet, sistem de sonorizare. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

O sală de minim 20 de locuri, calculator, proiector, acces 

internet, sistem de sonorizare. Studenții au obligația de a se 

prezenta la cel puțin 70% din seminarii și de a participa într-

un mod activ la toate activitățile din cadrul acestor seminarii. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- familiarizarea studentului cu noţiunile şi termenele de bază utilizate în studiile 

şi politicile de securitate; 

- familiarizarea studentului cu diferitele şcoli şi teorii ale studiilor de securitate; 

- familiarizarea sudentului cu diferitele organizații de securitate din Europa, Asia 

și Africa 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

- punerea în discuție a fundamentelor PESC/PESA și a proiectelor care au 

precedat aceste realități 

- prin înţelegerea diferitelor concepte şi noţiuni, respectiv teorii ale studiilor de 

securitate, se va dezvolta capacitatea şi competenţa studentului de a înţelege şi 

de a analiza texte de specialitate; 

- dezvoltarea competenţelor necesare realizării unei ample analize ale unor 

situaţii de criză, conflict sau de pericol cu ajutorul terminologiei şi folosindu-se 

de metodele şi mijloacele studiilor de securitate; 



Tratatului de Securitate Colectivă, Organizația pentru 

Coopreare de la Shanghai. 

6. Operațiuni de gestionare a crizelor și de menținere 

a păcii (UE, NATO, OSCE) 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

7. Noi tipuri de provocări la adresa securității din 

epoca post-bipolară 1.: economice, demografice, de 

mediu. 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

8. Noi tipuri de provocări la adresa securității din 

epoca post-bipolară 2.: militare, politice, sociale și 

cibernetice. 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

9. Instituțiile și organizațiile interne de securitate 

(armata, serviciile secrete, jandarmeria, poliția etc.) 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

4 ore 

(în caz de nevoie, online) 

10. Diferitele forme ale violenței politice, ca și 

amenințări la adresa securității 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

4 ore 

(în caz de nevoie, online) 

11. Dezarmarea și controlul armelor Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

12. Studiu de caz I. Conflictul ruso-ucrainean din 

2014 și războiul ruso-ucrainean 

Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

1 oră 

(în caz de nevoie, online) 

13. Studiu de caz II. Criza imigrației din 2015/2016 Prelegere interactivă, 

videoproiector, prezentare 

powerpoint 

1 oră 

(în caz de nevoie, online) 

14. Recapitularea materiei, evaluarea cursului și 

discutarea subiectelor de examen. 
Discuții interactive 

1 oră 

(în caz de nevoie, online) 

Bibliografie 

 

Deák Péter (ed.): Biztonságpolitikai kézikönyv. Osiris, Budapest, 2007. 

Gazdag Ferenc, Remek Éva: A biztonsági tanulmányok alapjai. Dialóg Campus kiadó, Budapest, 2018. 

Gazdag Ferenc (ed.): Biztonságpolitika. SVKH, Budapest, 2001. 

Gazdag Ferenc: Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája. Osiris, Budapest, 2003. 

Ungureanu Radu Vasile: Securitate, suveranitate şi instituţii internaţionale. Editura Polirom, Iaşi, 2010. 

Biehl Heiko – Giegerich Bastian – Jonas Alexandra (eds.): Strategic Cultures in Europe. Security and Defence 

Policies Across the Continent. 

Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. hvgORAC, Budapest, 2007.  

Giovanni Grevi, Damien Helly and Daniel Keohane (eds.): European Security and Defence Policy. THE FIRST 

10 YEARS (1999-2009). European Union Institute for Security Studies, Paris, 2009. 

Herencsár Lajos – Schottner Krisztina – Vasali Zoltán: Bevezetés a nemzetközi intézmények és szervezetek 

világába.  L’Harmattan, - Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2006. 

Kolodziej A. Edward: Securitatea şi relaţiile internaţionale. Editura Polirom, Iaşi, 2007. 

McInnes Colin: Security and Strategy in the New Europe. Routledge 2002. 

Missiroli Antonio (ed.): Towards an EU Global Strategy. Background, Process, References. European Union 

Institute for Security Studies, Paris, 2015. 

Szálkai Kinga, Baranyi Tamás Péter, Szarka E. Luca (ed): Biztonságpolitikai Corvinák I-II., Antall József 

Tudásközpont, Budapest, 2019. 

William, Paul D. (ed.): Security Studies. Taylor and Francis e-Library, 2008. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. Seminar introductiv: alegerea temelor de seminar, 

stabilirea datelor de prezentare, stabilirea cerințelor 

de conținut și formă, etc. 

Discuții interactive 
2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

2. Seminar introductiv: cum să întocmim un studiu de 

caz? Ghid metodologic și cerințe formale și de 

conținut. 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 



3. Conflictul ruso-ucrainean din punctul de vedere al 

securității interne al Ucrainei.  

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

4. Conflictul ruso-ucrainean din punctul de vedere al 

securității internaționale 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

5. Legea de folosire a limbii materne din Ucraina și 

posibile aspecte privind politica de securitate. 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

6. Statul Islamic ca o amenințare la securitatea 

Europei. 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

7. Modificări în politica de securitate a UE după 

atacul terorist de la Charlie Hebdo (după atacurile 

teroriste din Europa) 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

8. Criza refugiaților / imigranților din 2015 și 

aspectele sale de securitate 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

9. Aspecte ale politicii de securitate cauzate de 

BREXIT din perspectiva Uniunii Europene 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

10. Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și 

politica de securitate a SUA 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

11. Politica de sancţiuni a UE faţă de Rusia, ca 

instrument al politicii de securitate a UE 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

12. Politica de securitate cibernetică a UE Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

13. Situația Coreei de Nord și aspectele sale de 

politică de securitate.  

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

14. Problema Iranului și aspectele sale de politică de 

securitate. 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

15. Conflictul indo-pakistanez și aspectele sale de 

politică de securitate. 

Prezentare ppt sau prezi, 

urmat de discuții și 

dezbateri 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

16. Evaluarea seminariilor, analiză SWOT, 

formularea unor propuneri 

Discuții interactive, 

folosirea softului 

mentimeter 

2 ore 

(în caz de nevoie, online) 

NOTĂ: Toate temele de seminar sunt opționale în sensul că studentul are posibilitatea de a prezenta o temă 

aleasă de el/ea cu condiția ca aceasta să fie în prealabil discutată cu responsabilul de seminare. 

 

Bibliografie 

Arany Anett – N. Rózsa Erzsébet – Szalai Máté: Az Iszlám Állam kalifátusa, Osiris-KKI, Budapest, 2016 

Mike Smith: Boko Haram, Atlantic Press Kiadó, Budapest, 2017. 

N. Rózsa Erzsébet: Az arab tavasz, Osiris-KKI, Budapest, 2015. 

 

 

Surse on-line: 

BBC – www.bbc.co.uk 

Biztonságpolitikai szakportál – www.biztonsagpolitika.hu 

Center for Security Policy – https://www.centerforsecuritypolicy.org/ 

Center for Strategic and International Studies – www.csis.org 

CIA World Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.biztonsagpolitika.hu/
https://www.centerforsecuritypolicy.org/
http://www.csis.org/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook


CNN – edition.cnn.com 

EU Monitor – eumonitor.net 

Európai Tükör - http://eu.kormany.hu/dokumentumok-kiadvanyok-hatteranyagok 

European Union Institute for Security Studies - http://www.iss.europa.eu 

Felderítő Szemle - http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/felderito-

szemle  

Foreign Affairs – www.foreignaffairs.com 

Foreign Policy – www.foreignpolicy.com 

Foreign Policy Center - http://fpc.org.uk/ 

Foreign Policy Research Institute – www.fpri.org 

German Council on Foreign Relations – www.dgap.org 

German Institute for International and Security Affairs - http://www.swp-berlin.org/en/start-en.html 

Human Rights Watch – www.hrw.org 

International Crisis Group – www.crisisgroup.org 

ISIS Europe - http://www.isis-europe.eu/ 

Külügyi Szemle - http://kki.gov.hu/kulugyi-szemle 

Revista Română de Studii de Intelligence - http://www.sri.ro/revista-romana-studii-intelligence.html 

Sfera Politicii - http://www.sferapoliticii.ro/sfera/arhiva.php 

Stratfor – www.stratfor.com 

Szakmai Szemle - http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/szakmai-

szemle 

Hadtudományi Szemle: http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam 

(főleg a Biztonságpolitika rovat) 

Nemzetbiztonsági Szemle: https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-

szemle/koszonto 

http://www.grotius.hu/ (nagyon jó gyűjtőoldal, amit a Corvinus Egyetem működtet) 

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

The Diplomat – www.thediplomat.com 

Revista Geopolitica - geopolitica.ro 

http://www.ispri.ro/ 

http://cssas.unap.ro/ 

http://www.rumaniamilitary.ro/ 

Siteurile organizațiilor internaționale de securitate 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Prin folosirea corectă şi adecvată a noțiunilor şi termenilor aferente politicii de securitate, prin cunoașterea şi 

înțelegerea corectă a diferitelor teorii şi curente de politică de securitate, studentul va fi capabil de a întocmi 

studii şi analize de securitate, competență care îl poate ajuta în a găsi un loc de muncă ca şi analist politic, expert 

sau consilier pe probleme de politici de securitate în cadrul unor instituții naţionale sau internaționale, autorități 

centrale, regionale sau locale ale statului, think-tank-uri sau centre de cercetare din țară şi din străinătate, firme 

de stat sau private. 

 

Conținutul fișei disciplinei a fost coroborată cu documentele asemănătoare ale Universității Corvinus din 

Budapesta. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

La cursuri și seminarii se întocmește prezență (atât în cazul orelor cu contact direct, cât și a celor organizate în 

mediul on-line).  

În cazul în care studentul a fost prezent la cel puțin 50% din cursuri și 70% din seminarii, respectiv a avut şi cel 

puţin două prezentări în cursul seminariilor, poate să se prezinte la examen fără nici o restricție. 

În cazul în care prezența la cursuri se situează sub 50% dar condiţiile aferente seminariilor sunt îndeplinite 

(prezenţă în proporţie de 70% şi cel puţin două prezentări), studentul se poate prezenta la examen, dar nota 

maximă obținută nu poate fi mai mare decât 9,00.  

Acei studenţi, care nu îndeplinesc condiţiile aferente seminariilor (prezenţă în proporţie de 70% şi cel puţin două 

prezentări), vor putea susţine examenul numai după predarea lucrării de seminar, iar nota maximă poate fi 8,00. 

http://eu.kormany.hu/dokumentumok-kiadvanyok-hatteranyagok
http://www.iss.europa.eu/
http://www.foreignaffairs.com/
http://www.foreignpolicy.com/
http://fpc.org.uk/
http://www.fpri.org/
http://www.dgap.org/
http://www.swp-berlin.org/en/start-en.html
http://www.hrw.org/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.isis-europe.eu/
http://kki.gov.hu/kulugyi-szemle
http://www.sri.ro/revista-romana-studii-intelligence.html
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/arhiva.php
http://www.stratfor.com/
http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/szakmai-szemle
http://uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/szakmai-szemle
http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/hadtudomanyi-szemle/aktualis-szam
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto
http://www.grotius.hu/
http://www.nemzetesbiztonsag.hu/
http://www.thediplomat.com/
http://www.ispri.ro/
http://cssas.unap.ro/
http://www.rumaniamilitary.ro/


În acest caz titularul cursului are dreptul de a întocmi subiecte de examen suplimentare. 

În cazul în care studentul nu îndeplinește condițiile aferente seminariilor, se va putea prezenta la examen numai 

în sesiunea complementară (vară sau toamnă). 

În cazuri justificate și cu consultarea prealabilă a titularului de curs, prezența scăzută la cursuri poate fi suplinit 

prin activități suplimentare în cadrul seminariilor. 

 
Cerinţe seminar: 

1. Compoziția notei de seminar: 

a. calitatea şi stilul prezentării (ppt sau prezi) (60%) 

b. participare pro-activă la dezbateri (40%). 

 

2. Structura prezentărilor ppt sau prezi: 

i. prezentarea contextului/backgroundului istoric; 

ii. prezentarea conflictului (delimitarea în timp şi spaţiu, proiectarea acestuia pe o hartă); 

iii. prezentarea părților aflate în conflict; 

iv. definirea şi analiza cauzelor şi motivelor conflictelor; 

v. posibilele soluţii de rezolvare ale conflictelor; 

 

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 
Însuşirea şi utilizarea corectă a 

terminologiei aferente 

disciplinei, dovedirea 

cunoașterii materiei predate şi a 

bibliografiei aferente. 

Examen  

(în caz de nevoie se 

organizează on-line) 

60% 

10.5 .Seminar Întocmirea a cel puţin două 

prezentări pe marginea unei 

teme de seminar, prezenţă 

proactivă la seminarii 

Evaluare continuă 40% 

10.6. Standard minim de performanță 

Studentul trebuie să fie capabil de a identifica și defini principalele etape ale dezvoltării politicilor de securitate 

europeană, a actorilor implicați. Totodată studentul trebuie să însușească conceptele și terminologia 

fundamentală în domeniul politicilor externe și de securitate. 
 

 


