
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Globalism şi globalizare 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul II 2.6.Tipul de evaluare ES 2.7. Regimul 

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: 

 10 

 Tutoriat:   

 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) 

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 



5.1. De desfășurare a cursului Realizarea cursului - 

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 

Aplicarea cunoştințelor asimilate la situații date de evaluare și valorificare 

empirică a elementelor evaluate  

Aplicarea metodelor de expertiză de specialitate în evaluarea unui studiu de 

caz. 

 Elaborarea de analize de specialitate în domeniul relațiilor internaționale și 

afacerilor europene.  

Recunoaşterea metodelor fundamentale pentru explicarea și interpretarea 

proceselor și strategiilor specifice acestui domeniu. 

Selectarea conceptelor fundamentale pentru analiza evoluțiilor politico-

institutionale. 

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 Cursul îşi propune să formeze următoarele obiective: însuşirea 

unui cadru conceptual specific cursului de globalism şi 

globalizare, înțelegerea unor fenomene, procese, evenimente cu 

caracter social politic, utilizarea unor instrumente de analiză şi 

interpretare specifice ştiințelor politice şi ştiințelor sociale 

pentru caracterizarea teoretică şi aplicată a unei probleme şi 

stabilirea unor conexiuni între cunoştințele şi deprinderile 

dobândite prin studiul aprofundat al cursului de globalizare şi 

globalism şi aplicarea acestora în soluționarea şi evaluarea unor 

situații concrete. 

7.2. Obiectivele specifice Identificarea principalelor caracteristici şi coordonate ale 

procesului de globalizare;  

Surprinderea interdependențelor existente la nivel mondial sub 

aspect economic, cultural,  politic; 

 Analiza efectelor  pe care procesul de globalizare le are la nivel 

mondial; 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1 Globalizarea la nivelul istoriei ideilor. Prelegerea 

participativă, 

 



expunerea, 

exemplificarea 

2 Spaţiul socio-cultural în contextul 

globalizării: 

2.1. Metodica analizei socio-culturale; 

 2.2. Principalele direcţii ale dinamicii 

socio-culturale în contextul globalizării 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

3 Tradiţionalism şi modernizare: modelul 

antinomic al evoluţiei socio-culturale: 

3.1. Migraţiile. Etnonaţionalism şi 

multiculturalitate; 

 3.2. Locul culturii naţionale într-o 

lume globală; 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

4 Edificarea societăţii de consum şi 

perspectivele transformării socio-

culturale ale lumii globale. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

   

5 Aspecte economice ale procesului de 

globalizare : fluxuri comerciale, 

financiare și investiționale globale. (3 

prelegeri) 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

6 Modelul cultural europocentrist: 

 5.1. Occidentalizarea ca proces global; 

 5.2. Postmodernismul şi ceea ce 

urmează după el. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

7 Provocări sociale şi culturale din 

societatea informaţională: 

 6.1. Revoluţia informaţională 

 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

8 Globalizarea, proces modernizator? Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

9 Criza globalizării? De la criza 

financiară la criza modelului liberal-

democratic. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 
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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 lucrari 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 Cunoașterea 

conceptelor 

fundamentale ce 

caracterizează 

procesul de 

globalizare și 

consecințele 

acestuia. 

Examen scris 

(subiecte teoretice și 

grile) 

 

 

100% 

10.6. Standard 

minim de 

performanță 

Frecvența și implicarea activă în cadrul a minim 7 cursuri. 

 

 Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

       

  Semnătura directorului de departament 
 

 



 


