
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Analiza conflictelor internaţionale 

disciplinei 

DS-DA 

 

 

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

3.1. Număr 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:  

 20 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate: 

 15 

 Pregătire seminarii, teme, referate, prezentări, 

portofolii: 

 7 

 Tutoriat:  3 

 Examinări:  2 

 Alte activități:  - 

3.7. Total ore studiu individual 47  

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

 

4. Precondiții(acolo unde este czul) 

4.1. De curiculum ▪  

4.2. De competențe ▪  

 

5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului Realizarea cursului - 

1.1.   Instituția de învățământ Universitatea din București 

1.2. Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3. Departamentul Relații internaționale și studii europene 

1.4. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 2.6.Tipul de evaluare E 2.7. Regimul 



vizualizarea unor documente, 

statistici, modele, hărți 

digitalizate - necesită 

folosirea unui calculator şi 

videoproiector. 

5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului  

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

C1. Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în întelegerea, 

analizarea si evaluarea organizării socio-politice - Analiza unei situaţii date 

prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din domeniul 

ştiinţelor politice  

C2. Elaborarea si comunicarea unor planuri si proiecte în domeniul 

asigurării securităţii - Aplicarea modelelor de tip prospectiv pentru realizarea 

unor planuri strategice de securitate la nivel naţional, regional sau 

internaţional  

 C5. Asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri 

cu interese diverse. 

C6. Descrierea conceptelor fundamentale din domeniul negocierii şi medierii 

situațiilor de securitate. 

C7. Utilizarea metodelor fundamentale din domeniul medierii şi negocierii 

în securitatea locală, regională, națională și internațională. 

C8. Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situaţii de mediere şi negociere date 

în domeniul asigurării securității. Evaluarea critică a expertizelor de 

specialitate în managementul conflictelor, sub îndrumare tutorială. 

C9. Simularea unor scenarii asociate unei situaţii de criză în domeniul 

securităţii şi prezentarea soluţiilor de negociere si mediere a acesteia 

C
o
m

p
ee

n
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în 

context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în 

documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de 

circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi 

străine. 

 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară 

corespunzatoare diverselor paliere ierarhice. 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul 

inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii. 

  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1. Obiectivul general Realizarea unei înţelegeri avansate a condiţiilor determinante 

ale conflictelor internaţionale şi a explicaţiei cauzelor şi 

efectelor acestora, în vederea determinării celor mai bune 

strategii de soluţionare a conflictelor internaţionale. 

7.2. Obiectivele specifice Buna cunoaştere a cauzelor conflictului şi a motivaţiilor 

părţilor  

 Cunoaşterea celor mai potrivite metode şi tehnici de 

management al conflictelor în toate fazele de desfăşurare a 

acestora  

 Creşterea capacităţii de analiză, previziune şi dezvoltare de 

scenarii pe baza unei bune cunoaşteri a metodologiei de analiză 

a conflictelor internaţionale şi a arii importante de studii de caz. 

 

8. Conținuturi 



8.1. Curs Metode de predare Observații 

1 Definirea conflictului în relaţiile 

internaţionale şi încadrarea lui în 

domeniul de studiu. Definirea 

noţiunilor din domeniul conflict 

research. Autori şi lucrări 

reprezentative în studierea conflictului 

în relaţiile internaţionale. 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

2 Sursele interne şi externe ale 

conflictelor – noţiuni generale, 

concepte, teorii, modele explicative. 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

3 Structura şi tipologia conflictelor 

internaţionale 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

4 Managementul conflictelor 

internaționale. Strategii de prevenire, 

gestiune, soluţionare a conflictelor 

internaţionale. Politici de mediere 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

  

5 Conflicte civile, războaie asimetrice și 

terorism în lumea contemporană (două 

prelegeri) 

 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

6 Tehnologie și război. O privire istorica 

asupra revoluțiilor în afacerile militare ( 

două prelegeri) 

expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea 

 

7 Tehnologie și război în secolul XXI 

(două prelegeri) 

expunerea, 

argumentarea, 

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

Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrări relevante din domeniu, publicate in tara si 

strainatate;  

 Programa analitică este compatibilă cu cele oferite în universităţile de prestigiu din ţară şi 

străinătate;  

Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor 

institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in 

cadrul revistelor de circulatie internatională. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea 

conceptelor şi 

metodologiei de 

analiză a conflictelor 

Buna cunoaştere a 

literaturii de 

specialitate 

recomandate. 

Examen final(lucrare 

scrisă) 

 

 

Testarea continuă pe 

parcursul semestrului 

70%  

 

 

 

30% 

10.6. Standard 

minim de 

performanță 

 Cunoașterea și operarea cu conceptele și noțiunile de bază utilizate în 

analiza conflictelor internaționale. 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Semnătura directorului de departament 
 

 

 Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   



 


