
FIȘA DISCIPLINEI 

 

               1.Date despre program 

1.1.  Instituția de învățământ 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 studii/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Instituţii şi organizaţii internaţionale 

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-

DO 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 12  

Tutoriat: 8 

Examinări: 3 

Alte activităţi: 5 

3.7 Total de ore de studiu individual 83  

3.8 Total de ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

           4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. De curriculum • 

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 acumulate 

 

Com

pete

nțe 

Prof

esio

nale: 

  

▪ Analizarea și interpretarea proceselor specifice naționale și europene; 

▪ Identificarea, explicarea si intelegerea corecta a unor noţiuni, percepte, instituţii folosite si 

respectiv, analizate în cadrul cursului; 

▪ Elaborarea proiectelor europene si internaţionale; 

▪ Asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor 

implicate în procese europene si internationale; 

▪ Înţelegerea relaţiilor complexe dintre actorii internaţionali; 

▪ Explicarea conceptelor şi principiilor fundamentale în studiul multilateralismului; 

▪ Analizarea critică a activităţii organizaţiilor internaţionale studiate; 

▪  Gândire comparativă şi analiză; 

▪ Utilizarea noţiunilor dobândite în analiza unor situaţii conflictuale din arena mondială; 

 

Com

peen

țe 

Tran

sver

sale: 

▪ Suscitarea unei reflexii critice vis-a-vis de actualele mize ale sistemului 

internaţional; 

▪ Cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice 

▪ 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  

▪  Valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice 

 

  

             7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 

▪ Însuşirea noţiunilor şi conceptelor ce se circumscriu studiului 

organizaţiilor internaţionale; 

7.2.  

 

Obiectivele specifice 

 

▪ Dobândirea unor instrumente care să permită înţelegerea  dinamicii 

relaţiilor internaţionale postbelice; 

▪ Înţelegerea funcţionării organizaţiilor internaţionale, a procesului de 

formare şi luare a deciziilor în cadrul acestora. 

▪ Aprofundarea cunoaşterii sistemului onusian. 

 

            8. Conținuturi 

 

8.1.Curs 

 

Metode de 

predare 

Observații 

1. Introducere în studiul organizaţiilor internaţionale: 

- concepte, elemente teoretice; 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 



- definirea şi caracteristicile organizaţiilor 

internaţionale 

- clasificarea organizaţiilor internaţionale 

2. Evoluţia ideii de organizaţie internaţională 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

3. Societatea Natiunilor: 

- premise, constituire, structură 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

4. Organizaţia Naţiunilor Unite: 

- antecedente şi etapele constituirii; 

scopuri şi principii; 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

5. Organele şi Agenţiile specializate ale ONU 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

6. Menţinerea păcii şi securităţii internaţionale: 

- sistemul de securitate colectivă 

misiunile de menţinere a păcii 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

7. Organisme financiare mondiale: 

- sistemul de la Bretton Woods; 

- Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

8. Liga Statelor Arabe: 

- coonstituire, obiective, structură 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

9. ASEAN: 

- constituire, obiective, structură 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

10. Organizaţia Statelor Americane: 

 - constituire, obiective, structură 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

11. Consiliul Europei: 

- constituire, obiective, structură 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

12. Organizații internaționale non-guvernamentale în lumea 

contemporană 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

13. Concluzie: organizațiile internaționale între globalizare și 

criza multilateralismului? 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

Bibliografie: 

 

Europa Directory of International Organizations, London, Routledge, 2005 

David ARMSTRONG, Theo FARELL and Hélene LAMBERT, International law and international 

relations, Cambridge University Press, 2007   

BENNETT, Alvin LeRoy, International Organizations: Principles and Issues. 7th ed. Upper Saddle 

River, NJ, Prentice-Hall, 2002 

MIGA-BESTELIU, Raluca,  Organizatii internationale interguvernamentale, Bucuresti, editura C. H. 

Beck, 2006 

BUSE, Constantin si DASCALU, Nicolae, Diplomatie în vreme de razboi: de la Carta Atlanticului la 

Carta ONU, Editura Universitatii Bucuresti, 1995 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


COT, Jean-Pierre si Alain PELLET (sous la direction de), La Charte des Nations Unite: commentaire 

article par article; préface de Javier Perez de Cuellar, Paris, Economica, 1985 

GORDENKER, Leon, T he UN Secretary-general an the Maintenance of Peace, Columbia University 

Press, NY and London, 1967  

HURD, Ian, International Organizations. Politics, Law, Practice, Cambridge, Cambridge U.P., 2020 

KARNS, Margaret, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, 

Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2015 

KNIPPING, Franz (et al.), The United Nations System and its Predecessors, Oxford University Press, 

1997 

NAVARI, Cornelia, Internationalism and the state in the twentieth century, London and NY, Routledge, 

2000. 

ZORGBIBE, Charles, Les Organisations internationales, Paris, Presses Universitaires de France, 1986 

8.2 Seminar / laborator 

 

Metode de predare Observații 

Sistemul de securitate colectivă instituit prin Carta ONU Studiu de caz  

Consiliul de Securitate şi gestionarea crizelor 

internaţionale 

- războiul din Golf 1990-1991; 

- intervenţia în Fosta Republică Iugoslavia ; 

Războiul din Irak 2003 

Studiu de caz  

Intervenţii umanitare: 

- Somalia 1992; 

- Rwanda 1994; 

Timorul de Est 1999 

Studii de caz  

Implicarea organizaţiilor regionale în menţinerea păcii şi 

securităţii internaţionale 

Studiu de 

caz/Dezbaterea 

 

 
 
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 lucrarile din domeniu, publicate în țara și străinătate. 

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

de profil sau al unor conferințe știintifice internationale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de 

circulație internațională. 

 

         10. Evaluare 

 

  Tip activitate 

 

10.1Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3.Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

 

 

 

Însușirea informațiilor 

aferente cursului și 

bibliografiei 

obligatorii.  

 

 

 

răspunsurile la examen / colocviu 

(evaluarea finală) 

 
80% 

10.5 Seminar/laborator 

 

Însușirea și aplicarea 

noțiunilor dobândite la 

curs 

testarea continuă pe parcursul 

semestrului 

 
20% 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


10.6.Standard minim 

de performanță 

Cunoașterea și operarea cu conceptele și noțiunile de bază  utilizate. 

 

 

 

 

  

  

   Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

                                                                   

 

  Semnătura directorului de departament 

 

        



 


