
FIȘA DISCIPLINEI 

 

               1.Date despre program 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Regimuri politice în lumea contemporană 

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 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: 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 10  

Tutoriat: 7 

Examinări: 2 

Alte activităţi: 4 

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; 

 Cunoaşterea cadrului istoric general şi al principalelor evenimente din cadrul perioadei 

studiate; 

  Înţelegerea ponderii factorului ideologic în formarea unor modele culturale şi mentale la 

nivelul lagărului socialist;  

  Identificarea principalelor elemente care se află la baza societăţii de consum occidentale; 

 Înţelegerea principalelor componente ale statului totalitar. 

 Explicarea, analizarea următoarelor concepte: război rece, cosmopolitism, societate de 

consum, baby boom, dizident, samizdat, drepturile minorităţilor, stagnare, nomenclatura, 

alegeri libere, parlament, homo sovieticus/omul nou. 

 Interpretarea impactului avut de politica de „dezgheţ“ iniţiată de N.S. Hruşciov asupra 

statelor din lagărul socialist. 

   Explicarea impactului avut de acţiunea iniţiatorilor demersului Charta ’77, în Cehoslovacia. 

 Investigarea,  conversarea şi compararea surselor istorice primare şi secundare relevante 

pentru fenomenul studiat. 

 Analiza şi prezentarea diverselor aspecte ale societăţii comuniste pe baza unor documente de 

arhivă. 

 Evaluarea teoriilor explicative explicative pentru fenomenul politic interbelic în Europa şi 

SUA. 

 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 informațiilor în vederea rezolvării sarcinilor specifice ; 

 Angajarea cercetării unor teme şi problematici mai puţin studiate până acum, printr-o 

atitudine obiectivă şi nepărtinitoare; 

 Valorificarea corectă şi responsabilă a contribuţiilor ştiinţifice anterioare. 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare 

diverselor paliere ierahice  

  

 

 

 

             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 regimurilor politice ale statelor europene din a doua 

jumătate a secolului XX. 

7.2.  

Obiectivele specifice 

 

 Prezentarea principalelor caracteristici ale regimurilor politice sud-

americane.  

 Însuşirea de către studenţi a bagajului conceptual de bază în studierea 

regimurilor politice. 

 



            8. Conținuturi 

 

8.1.Curs 

 

Metode de predare Observații 

1. Instaurarea regimurilor comuniste în Europa Centrală şi 

de Sud-Est. Caracteristici generale ale procesului. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

2. Marea Britanie în perioada postbelică („statul bunăstării 

socile“ şi „revoluţia thatcheristă“). 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

3.Franţa în perioada postbelică (deceniul gaullist). Prelegere 

Exemplificare 

 

4.Germania posbelică. De la destrămare la reunificare. 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

5. Uniunea Sovietică (1953-1991). 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

6.Statele Unite în perioada postbelică (Administraţiile 

Truman, Nixon şi Reagan). Principalele caracteristici ale 

societăţii americane postbelice 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

7.Norvegia, Suedia şi Finlanda sau modelul scandinav de 

dezvoltare politică şi economică. 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

8. Statele din America de Sud. Caracteristici ale regimurilor 

politice din zonă. 

 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

9.Decolonizarea. Mişcarea de nealiniere. Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

10. Africa. Particularităţi. Regimuri politice. Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Nicolas Werth, Istoria Uniunii Sovietice de la Stalin la Hruşciov, Bucureşti, Ed. Corint, 2000. 

1) Pierre Milza, Serge Bernstein, Istoria secolului XX, vol. 3, Bucureşti, Editura ALL, 1998. 

2) ERIC HOBSBAWM, Secolul extremelor, Bucureşti, Ed. Lumina, 1999. 

3) Z. BRZEZINSKI, Marele esec. Naşterea şi moartea comunismului în secolul XX, Cluj Napoca,1993 

4) PAUL JOHNSON, O istorie a lumii moderne. 1920-2000, Bucuresti, Humanitas, 2003. 

5) Francois Furet, Trecutul unei iluzii, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1996. 

6) André Caspi, Claude-Jean Bertrand, La civilisation américaine, Paris, PUF, 1979. 

8.2 Seminar / laborator 

 

Metode de predare Observații 

1. Originile creştin-democraţiei. Studii de caz/Dezbatere  

2. Evoluţii la nivelul stângii europene postbelice. Studii de caz/Dezbatere  

3. Societatea de consum. Consumerismul. Studii de 

caz/Dezbatere/Problematizare 

 

4. Revoltele din anii ’60 din Europa şi SUA: cauze şi 

impact. 

Studii de caz/Dezbatere  

5. Instabilitate politică şi tentaţii autoritariste în 

America de Sud. 

Studii de caz/Dezbatere  

6. Modernizarea Chinei post maoiste. Studii de caz/Dezbatere  

7. Naţionalismul arab. Studii 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 

 

 

 

Însușirea informațiilor 

aferente cursului și 

bibliografiei 

obligatorii.  

 

Examen oral 

 
   70% 

10.5 Seminar/laborator 

 

Însuşirea problematicii 

tratate la curs şi 

seminar; 

teste pe parcursul semestrului   30% 

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 

  

        



 


