FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea,
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

Universitatea din București
Istorie
Relații internaționale
Master
Tehnici diplomatice

Analiză și consiliere politică

2.2.Titularul activităţilor de curs
Lect.dr. Andrei Alexandrescu
2.3.Titularul activităţilor de seminar
Lect.dr. Andrei Alexandrescu
2.4. Anul de studiu
1
2.5.
2 2.6. Tipul de
E
Semestrul
evaluare
3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână
3.4. Total ore din planul de
învăţământ

4
42

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului

3.2. Din care
Curs
3.5. Din care
Curs
online
online

1

2
28

2.7.Regimul
disciplinei
3.3.
Seminar/laborator
3.6.
Seminar/laborator

DOB

1
14

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
• Capacitatea de a aborda analitic probleme de interes public, din prezent sau din
profesionale
trecut, pe baza unei scheme proprii de gândire și a unei abordări critice a
intervențiilor actorilor și comentatorilor politici sau a istoricilor.
• Competența de a formula propuneri de acțiune politică și diplomatică pe baza
concluziilor demersului analitic.
• Înțelegerea raționamentelor de ordin politic ale tuturor actorilor relevanți și
descompunerea lor la nivel analitic.
• Producerea, în mod creativ, a unor noi alternative de soluționare a problemelor de
ordin politic, în raport cu anumite necesități identificate prin activitatea de analiză
politică.
• Abilitatea de a oferi suport și consiliere răspunzând cerințelor preconizate venite
din partea decidenților politici prin înțelegerea nevoilor acestora.
Competenţe
• Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă, a
transversale
sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi a
normelor deontologice specifice acesteia.
• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu
asumarea de roluri de conducere.
• Participarea la dezbateri, realizarea de prezentări, prefecționarea abilităților de
comunicare, formarea competențelor de gândire critică și creativă.
• Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul
• Cunoașterea și înțelegerea conceptelor cheie: analiză politică, decizie politică,
general al
acțiunea politică, alternativă politică, rezultate de ordin politic, consiliere, brief.
disciplinei
• Interpretarea locului ocupat de analiza politică în tabloul general al acțiunii
politice, al relațiilor internaționale și al diplomației.
• Intelegerea modului în care au evoluat interdisciplinar metodele de cercetare
utilizate la nivelul expertizei profesionale/metodologiei de cercetare utilizate
pentru fundamentarea analizelor politice.
7.2. Obiectivele
• Valorificarea înţelegerii conceptelor de analiză politică, decizie politică, acțiune
specifice
politică, alternativă politică, rezultate de ordin politic, consiliere, brief.
• Dobândirea abilităților de utilizare a raționamentelor analitice prin integrarea
acestora între nivelul premergător – al expertizei profesionale/metodologiei de
cercetare – și nivelul ulterior – cel al deciziei și acțiunii politice.
• Construirea argumentelor pentru sustinerea rezultatelor unor studii de analiză
politică.
• Valorificarea potentialului creativ individual.
• Angajarea in grupuri de cercetare si dezvoltarea aptitudinilor de sustinere si
promovare a proiectelor.
• Promovarea unui sistem de valori culturale, morale și civice care să facă
posibilă înțelegerea deplină a valorilor democratice și a funcționării societăților
moderne cu respectarea drepturilor, diversității și identității fiecărei persoane.
8. Conţinuturi
8.1. Curs1
De la demersul de analiză politică la acțiunea politică internă și externă. Diplomația, parte a acțiunii politice.
Dimensiunea moral-intelectuală a analizei politice.
Definirea problemei.Motivația pentru realizarea demersului de analiză politică.
Strângerea datelor, etapă premergătoare demersului analitic.Expertiza profesională/metodologia de
cercetare.Identificarea alternativelor/opțiunilor de acțiune politică.

Activitatea didactică la curs și la seminar se va desfășura online, prin formarea unei clase virtuale pe una din
aplicațiile google classroom sau microsoft teams, unde vor fi disponibile inclusiv materiale de curs sub forma de
prezentări .pptx. Prelegerile se vor desfășura prin intermediul aplicației google.meet.
1
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Compararea rezultatelor preconizate pentru fiecare alternativă politică.
Evaluarea rezultatelor.Criterii.
Decizia la nivel analitic și prezentarea propunerilor de politică internă și externă către decidenții
politici.Rolul brieferului.
Demersul analitic și variabila timp.
Modele de analiză cu caracter particular.Analiza în timp real.Analiza situațiilor conflictuale/competitive.
Analiza din perspectiva mediatică.
Tipuri de decizii politice fundamentate analitic.
Activități de consiliere politică.Domeniul strategiilor politice.Consilierea diplomatică. Consilierea în
domeniul politicilor publice.
Consilierea în domeniul comunicării.Consilierea apropiată a liderilor politici.Consilierea în domeniul
campaniilor electorale.
Derularea activităților de consiliere politică.
Importanța profesionalizării în analiza și consilierea politică.
Seminar
Decizia politică între personalitatea liderului politic și demersul de analiză politică. Dezbatere de seminar.
De ce are nevoie un lider politic?
Aspectele morale ale deciziei politice.
Raționamentele conducerii politice a României din perioada 1914 – 1916 cu privire la atitudinea țării față de
Primul război mondial.Acțiunea diplomatică a țării ca rezultat al demersului analitic. Reconstituirea
dezbaterilor în cadrul seminarului.
Mari decizii politice: intervenția armatei române la sud de Dunăre în cursul Razboiului de
independență.Pregătiri diplomatice.Reconstituirea demersului analitic.
Mari dedicizii politice: 23 august 1944.Pregătiri diplomatice. Reconstituirea demersului analitic.
Modele de calcul referitoare la opțiunile de politică externă ale conducerii politice a țărilor române în a doua
jum. a sec al XVII –lea și prima jumătate a sec al XVIII-lea. Dezbateri despre diplomația Țării Românești în
epoca Brâncoveanu.
Exercițiu de analiză în timp real.Formularea de propuneri de acțiune diplomatică imediată.
Analiza de conținut: metodă de analiză din perspectiva mediatică.
Exercițiu de seminar: rolul brieferului.
Exercițiu de seminar: prezentarea rezultatelor demersului de analiză politică în fața decidenților politici.
Consilierea politică.Alegeți un domeniu profesional pentru dumneavoastră!Studenții vor avea intervenții pe
baza opțiunilor avute.În cadrul seminarului va fi reconstituită o echipă completă de consiliere politică.
Dezbatere de seminar.Importanța profesionalizării demersului de analiză și consiliere politică.
Dezbatere de seminar: concluzii cu privire la analiza și consilierea politică.
10. Evaluare2:
Tip de activitate
10.4. Curs

10.5. Seminar/
Laborator

10.2. Metode de evaluare
Realizarea și trimiterea către profesor a unui eseu final (studenții
vor alege o temă dintr-o listă de 4 prezentată de profesor).
Participarea la un examen online unde vor fi organizate 4
dezbateri corespunzătoare temelor de eseu. Studenții vor prezenta
și dezbate ideile principale din propriile eseuri.
Evaluare periodică, pe parcursul semestrului (notarea pentru
activitatea la seminar, realizarea și prezentarea unei teme de
parcurs prezentată la seminar).

DATA COMPLETĂRII: 05.02.2021

10.3. Pondere
din nota finală
60%

40%

TITULAR:

În regim online. Există opțiunea organizării examenului final în regim față în față, în funcție de evoluțiile din
viitor.
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