
FIȘA DISCIPLINEI 

 

         1.Date despre program 

 

1.1 Instituția de învățământ superior 

Universitatea din București 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3 Departamentul 

 

Relații Internaționale și Istorie Universală 

1.4 Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiul/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

          2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Africa în lumea contemporană 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS-

DA 

 

         3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de învățământ 28 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator  

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 14  

Tutoriat: 3 

Examinări: 2 

Alte activităţi:  

3.7 Total de ore de studiu individual 47  

3.8 Total de ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

 

           4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. De curiculum - 

4.2.De competențe - 

 

 

          5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1.De desfășurare a cursului 

 

- 

5.2.De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

- 

 

 

 

 

 

 

          6. Competențele specifice accumulate 



 

Comp

etențe 

Profe

sional

e: 

 
- cunoașterea și utilizarea noțiunilor și conceptelor specifice; 

- cunoașterea reperelor cronologice ale proceselor de colonizare și decolonizare a Africii; 

- cunoașterea principalelor evoluții înregistrate pe continentul african după sfârșitul războiului rece; 

- înțelegerea raporturilor existente între principalii actori internaționali (statali/organizații 
internaționale) și statele de pe continentul african; 

- cunoașterea  principalelor organizații internaționale regionale înființate în Africa; 

- identificarea surselor primare și secundare relevante pentru domeniul studiat; 

 

Comp

eențe 

Trans

versal

e: 

- utilizarea corectă a resurselor științifice existente (site-uri Internet, baze de date, etc);  

- investigarea și confruntarea diferitelor categorii de surse primare; 

- proiectarea și realizarea unui demers analitic coerent. 

- dezvoltarea capacității de a lucra în echipă; 

- dezvoltarea responsabilității față de atingerea unui obiectiv asumat. 

  

        7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1.Obiectivul general al 

disciplinei 
€ Familiarizarea studenților cu aspecte mai puțin cunoscute ale 

sistemului internațional 

€ Înțelegerea conexiunilor dintre dezvoltările din sistemul internațional 

și aspecte ale dezvoltării continentului african 

7.2.Obiectivele specifice - explicarea modului în care moștenirea colonială și-a pus amprenta asupra evoluției 
statelor africane;   

- explicarea mizelor și a provocărilor actuale cu care se confruntă statele de pe continentul 

african; 

- explicarea diferențelor dintre regiunile continentului African; 

- explicarea și interpretarea raporturilor dintre principalii actori 
internaționali și statele africane; 

- explicarea rolului cooperării internaționale în gestionarea crizelor și menținerea păcii la 

nivelul continentului african; 

- explicarea conceptelor teoretice și interpretarea surselor specifice în 
contexte diverse. 

 

 

 

 

          8. Conținuturi 

8.1.Curs Metode de predare Observații 
Colonizarea și decolonizarea Africii (4 ore) Prelegerea, 

exemplificarea, 

studiul de caz 

 

       Relațiile dintre statele africane și principalii actori 

internaționali după obținerea independenței: Franța, Marea 

Britanie, SUA, China, Federația Rusă; aspecte politice și 

economice  (4 ore). 

Prelegerea, 

exemplificarea, 

studiul de caz 

 

Relația UE - Africa (6 ore):  

- acorduri de cooperare, strategii regionale 
- dimensiuni ale cooperării: dezvoltare, securitate, 

migrațiune, comerț 

Prelegerea, 

exemplificarea, 

studiul de caz 

 

Implicarea ONU pe continentul african (4 ore) 

- politici de dezvoltare 
- ONu și gestionarea conflictelor în Africa 

Prelegerea, 

exemplificarea, 

studiul de caz 

 



Criză și dezvoltare economică în Africa  Prelegerea, 

exemplificarea, 

studiul de caz 

 

Organizații internaționale africane (2 ore) Prelegerea, 

exemplificarea, 

studiul de caz 

 

Conflicte post-coloniale în Africa: tipologii, studii de caz (6 ore)   

   

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

   

   

   

   

   

Bibliografie obligatorie: 

 

 
1. Abegunrin, Olayiwola, Africa in Global Politics in the Twenty-First Century, A Pan-African Perspective,  2009; 

2. Bello, Valeria & Belachew Gebrewold, A Global Security Triangle European, African and Asian interaction, Routledge , 

2009; 

3. Brunschwig, Henri, Le partage de l'Afrique noir, Flammarion, 2009; 

4. Clapham, Christopher, Africa and the International System. The Politics of State Survival, Cambridge, 1996; 

5. French, Howard W., China’s Second Continent. How a million migrants are building a new empire in Africa, Alfred A 

Knopf, New York, 2014; 

6. Harbeson, John W., Donald Rothchild, Africa in World Politics. Reforming Political Order, 2008; 

7. Lugan, Bernard, Histoire de l'Afrique des origines a nos jours, Ellipses, 2008 

8. Taylor, Ian, Africa in International Politics External Involvement on the Continent, Routledge, 2004; 

9. Whitaker, Beth Elise & Clark John F., Africa’s International Relations. Balancing Domestic & Global Interest, Lynne 

Rienner Publishers, London, 2018; 

10. Young, Tom (Ed.), Readings in the International Relations of Africa, Indiana University Press, Indianapolis, 2015.  

 
Bibliografie suplimentară: 

1. Cogneau, Denis, L'Afrique des inégalités ou conduit l'histoire, Rue d'Ulm, 2007; 

2. Dunn, Kevin C., Timothy M. Shaw, Africa's Challenge to International Relations Theory, 2001; 

3. Parker, John & Richard Rathbone, Africa History. A very short history, OUP, 2007;  

4. Louis, William Roger, Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez, and Decolonization, I.B.Tauris, 2006 

 

 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  

 

€  

 

 

         10. Evaluare 

  Tip activitate 

 

10.1Criterii de 

evaluare 

10.2.Metode de 

evaluare 

10.3.Pondere din nota finală 

10.4. Curs 

 

 

răspunsurile la examen 

(evaluarea finală) 

Lucrare scrisă tip 

sinteză 

 

 



 

10.5 Seminar/laborator testarea continuă pe 

parcursul semestrului 

+ prezenţă la curs şi 

seminar 

Contributii la 

seminar 

 

10.6.Standard minim de performanță 

 

€ Parcurgerea unui număr de titluri din bibliografia obligatorie; cunoașterea și operarea cu 

conceptele și noțiunile de bază utilizate pe parcursul cursului. 

 

 

  

  

    Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

                                        .                         

  Semnătura directorului de departament 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 


