
FIȘA DISCIPLINEI 

 

               1.Date despre program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Istoria Relaţiilor Internaţionale (III ). Istoria relaţiilor 

internaţionale postbelice 

 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

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

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:  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 20 

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

Tutoriat: 2 

Examinări: 2  

Alte activităţi:  

3.7 Total de ore de studiu individual 58  

3.8 Total de ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

 

           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 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

          6. Competențele specifice acumulate 

 
C

o
m

p
et

en
țe

 P
ro

fe
si

o
n
al

e:
 

 Analizarea și interpretarea proceselor specifice naționale și europene; 

 Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si 

internationale. 

 Cunoaşterea şi utilizarea bagajului conceptual specific analizei istorice a relaţiilor 

internaţionale; cunoaşterea principalelor repere cronologice specifice evoluţiilor relaţiilor 

internaţionale post-1945 

 Identificarea surselor primare şi secundare relevante pentru fenomenul studiat 

 Cunoaşterea principalelor coordonate politice şi economice ce au influenţat evoluţiile din 

câmpul relaţiilor internaţionale postbelice 

 Identificarea şi decriptarea elementelor constitutive ale fenomenologiei specifice relaţiilor 

internaţionale post-război rece 

 Cunoaşterea şi explicarea principalelor caracteristici ale terorismului internaţional şi a 

răspunsurilor de ordin statal 

 Interpretarea consecinţelor celui de Al Doilea Război Mondial şi a Războiului Rece pentru 

relaţiile internaţionale postbelice 

 Identificarea şi explicarea cauzelor şi premiselor izbucnirii Războiului rece, ale 

fenomenelor prezente în Orientul Mijlociu şi ale decolonizării 

 Identificarea şi explicarea principalelor caracteristici ale politicilor externe sovietice şi 

americane 

 Descifrarea mizelor ideologice, politice şi economice ale relaţiilor internaţionale postbelice 

 Interpretarea raporturilor dintre dimensiunile politice, economice, sociale şi mentale în 

analiza istorică a relaţiilor internaţionale 

 Investigarea,  conversarea şi compararea surselor istorice primare şi secundare relevante 

pentru fenomenul studiat 

 Analiza comparativă a trăsăturilor definitorii proprii deciziei în politica externă 

 Evaluarea teoriilor explicative explicative pentru fenomenul relaţiilor internaţionale 

postbelice 

 Utilizarea corectă a resurselor ştiinţifice existente pe Internet (enciclopedii, baze de date, 

surse) 

 Proiectarea corectă a unui demers analitic. Realizarea unei prezentări orale. Realizarea 

unui eseu structurat 

C
o
m

p
ee

n
țe

 

T
ra

n
sv

er
sa

le
: 

 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în contextul relațiilor 

internaționale, inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie 

internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine.  

 Formarea şi manifestarea unei perspective critice, argumentate, coerente conform 

standardelor academice 

 Valorificarea optimă şi creativă a potenţialui ştiinţific propriu 

 Formarea unei raportări conştiente şi responsabile - în context profesional şi în viaţa 

cotidiană - la valorile politice democratice. 

  

             7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 

Cursul urmăreşte familiarizarea studenţilor cu cele mai importante aspecte 

ale evoluţiei relaţiilor internaţionale în a dua jumătate a secolului XX. 

7.2.  

Obiectivele specifice 

Însuşirea de către studenţi a bagajului conceptual de bază în studierea istoriei 

relaţiilor internaţionale. 

Analiza critică a documentelor fundamentale privind principalele repere ale 

istoriei relaţiilor internaţionale în perioada postbelică 

Observarea şi interpretarea, pe baza cercetărilor recente, a crizelor şi 



conflictelor, a obiectivelor politice ale principalilor actori, a procesului de 

luare a deciziilor precum şi a consecinţelor acestora. 

 

            8. Conținuturi 

 

8.1.Curs 

 

Metode de predare Observații 

1.Consecinţele politico-diplomatice ale celui de-al doilea război 

mondial. Organizaţia Naţiunilor Unite şi organismele sale. Tratatele 

de pace. 

Prelegere 

Exemplificare 

 

2.Originile războiului rece: de la Marea Alianţă la bipolaritate 

conflictuală 1945-1947 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

3.Evoluţii internaţionale în contextul războiului rece (I): crize şi 

conflicte, destindere şi tentativa coexistenţei paşnice, reîngheţul. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

4.Evoluţii internaţionale în contextul războiului rece (II): actorii 

periferici, logica locală şi regională. Decolonizarea şi mişcarea de 

nealiniere 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

5.Colapsul comunismului şi efectele asupra relaţiilor 

internaţionale.Contextul internaţional dupa sfârşitul Războiului 

Rece şi debutul unipolarităţii americane 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

6.Conflicte şi crize în perioada 1992-2003. Conflictul din Orientul 

Apropiat 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

7.Evoluţia fenomenului terorist în perioada post razboi rece. 

Războiul împotriva terorismului – caracteristici, evoluţie, 

semnificaţie, evaluări. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

Bibliografie: 
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the Cold War,  1992 

 Loth, Wilfried: Împărţirea lumii. Istoria războiului rece 1941-1955, Bucureşti, Editura Saeculum, 

1997 

 Mastny, Vojtech: The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years, 1996 

 Zhubok, Vladislav; Pleshakov, Constantine: Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to 
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 Kissinger Henry, Diplomaţia, Bucureşti, All, 1998. 

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 



 

1.Introductiv: prezentarea bibliografiei; discuţie despre originile 

Războiului rece. 

Problemarizare  

2.Caracteristicile procesului de sovietizare a Europei Centrale şi de Sud-

Est. 

Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

3.Constituirea celor două blocuri militare: NATO şi Organizaţia 

Tratatului de la Varşovia. 

Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

4.Mecanisme decizionale în timpul Războiului Rece. Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

5.Mişcarea de nealiniere. Documente programatice. Conferinţa de la 

Bandung. 

Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

6.Şcoli istoriografice, teorii ale relaţiilor internaţionale, aspecte culturale 

şi ideologice. 

Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

7.Semnificaţia istorică şi politică a Războiului Rece. Studiu de 

caz/Dezbatere 

 

 
 

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 

 

 

Insusirea 

cunostiintelor de curs 

si din bibliografia de 

specialitate 

 

Lucrare scrisă/ colocviu 

(evaluarea finală) 

 

75% 

10.5 Seminar/laborator 

 

Capacitatea de a utiliza 

corect metodele, 

modelele şi testele de 

gândire critică 

parcurse; 

testarea continuă pe parcursul 

semestrului 

 

25% 

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 

 

        



 


