
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Sociologia relațiilor internaționale 

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 

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 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: ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și 

notițe:  

 20 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate: 

 14 

 Pregătire seminarii, teme, referate, prezentări, 

portofolii: 

 14 

 Tutoriat:  6 

 Examinări:  2 

 Alte activități:  2 

3.7. Total ore studiu individual 58  

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 

 

 

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 - 

vizualizarea unor documente, 

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 



statistici, modele, hărți 

digitalizate - necesită 

folosirea unui calculator şi 

videoproiector. 

5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului Nu este cazul 

 

6. Competențele specifice acumulate 
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1. Cunoaștere şi înțelegere:  

- Însușirea noțiunilor de bază ale Sociologiei relațiilor internaționale; 

- Însușirea principalelor probleme, concepte, teorii și modele explicative ale 

Sociologiei relațiilor internaționale 

2. Explicare și interpretare:  

- Capacitate de raportare critică la explicațiile și narațiunile prevalente pentru 

evenimentele și procesele de pe arena internațională; 

- Punerea în perspectiva teoretică a evenimentelor și proceselor globale. 

3. Instrumental – aplicative 

- Identificarea proceselor globalizării și corelarea lor cu practica și istoria 

relațiilor internaționale; 

- Abilitatea de a construi modele explicative pentru procesele globalizării. 

4. Atitudinale 

- Raportarea informată la reprezentările mediatice ale Sociologiei relațiilor 

internaționale; 

- Capacitatea de a formula judecăți de tip evaluativ privind procesele 

internaționale. 
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1. Capacitatea de analiză a evenimentelor şi proceselor globale 

2. Capacitatea de a face distincții și comparații pertinente între procesele 

globale și de a evalua impactul lor asupra diferitelor tipuri de actori 

internaționali 

3. Capacitatea de a evalua proporțiile și impactul proceselor analizate 

4. Asimilarea limbajului tehnic și distincția între termenii specifici diferitelor 

școli de gândire 

6. Capacitatea de a recunoaște limitele conceptuale şi explicative ale diferitelor 

teorii 

7. Capacitatea de autoevaluare a abilităţilor analitice 

8. Capacitatea de a contribui cu cunoştinţe specifice la o cercetare 

multidisciplinară 

9. Capacitatea de a a valoriza pozitiv procesele de globalizare culturală 

10. Capacitatea de asuma poziții etice cu privire la procesele globale 

 

 

  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 



7.1. Obiectivul general Asimilarea teoriilor și conceptelor de bază ale Sociologiei 

relațiilor internaționaleCursul introduce principalele noțiuni și 

supoziții teoretice ale studiului relațiilor complexe dintre actorii 

statali și nestatali în sistemul internațional.  

Accentul disciplinei este pus pe studierea factorilor de 

guvernanță efectivă și pe analiza factorilor care îi determină: 

demografie și dinamica populației, identitate și conflicte 

identitare, resurse economice, situare geografică, norme sociale 

și constrângeri culturale, etc.  

Cursul are o pronunțată dimensiunea aplicativă, explicațiile 

teoretice fiind întotdeauna confruntate cu realitatea empirică. O 

atenție specială este acordată evenimentelor majore ale vieții 

internaționale contemporane. 

7.2. Obiectivele specifice Formarea competențelor specifice privind problematica și 

temele de bază ale Sociologiei relațiilor internaționale, 

cunoaşterea şi înţelegerea teoriilor şi a marilor dispute teoretice 

ale domeniului. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1 Concepte fundamentale ale Sociologiei 
relațiilor internaționale 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

2 Globalizare și mercantilism. Expansiunea 
imperială globală și practicile comerciale 
protecționiste 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

3  Free trade  și doctrina avantajului 
comparativ: Adam Smith și David Ricardo 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

4 Sistemul Bretton Woods: globalizare limitată expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

  

5 Mituri fondatoare în Relațiile Internaționale expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

6 Ideologii globaliste: globalismul pieței libere; 
anti-globalismul protecționism 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

7 Încălzirea globală, cea mai presantă problemă 
contemporană a „bunurilor colective” – 
consecințe economice și sociale 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

8 Dimensiunea etică a încălzirii globale expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

9 Globalizarea problemelor de securitate a 
statelor. Terorismul internațional 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

10 Responsabilitatea de a proteja (R2P) și 
dreptul internațional al intervențiilor 
umanitare 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

11 Doctrina păcii democratice ca expresie a 
idealului „uniunii statelor republicane” 
(Immanuel Kant) 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

12 Problema dreptății globale: aspecte 
conceptuale. Obligații morale socio-
economice de ordin global. 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

13 Cosmopolitismul etic și cosmopolitismul 
cultural 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 

14 Anti-globalismul populist contemporan și 
limitele hiperglobalizării neoliberale 

expunere orală, 

comentarii, dezbatere 

 



 
Bibliografie de bază 

Appiah, Kwame Antony (2006), Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, W.W. Norton and Company 

Bhagwati, Jagdish (2004), In Defense of Globalisation, Oxford University Press 

Dudău, Radu (2012), „Globalizarea și globalismul”, M. Miroiu (ed.) Ideologii politice actuale, Polirom, 238-266 

Dudău, Radu (2019) Globalizare și politică internațională, suport electronic de curs 

Gofas, Andreas et al. (2018) (eds.), History, Philosophy and Sociology of International Relations, Sage 

Ritzer, George, Paul Dean (2019), Globalization. The Essentials, Willey Blackwell 

Rodrick, Dani (2012), The Globalization Paradox: Why Global Markets, States, and Democracy Cannot Coexist, W. W: 
Norton 

Steger, Manfred (2014), Globalization. A Very Short Introduction, Oxford University Press 

Stiglitz, Joseph (2008), Mecanismele globalizării, Iași: Polirom 

Stiglitz, Joseph (2019), Globalization and its Discontents Revisited. Anti-Globalization in the Era of Trump, 
W.W. Norton and Company 
Seminar: 

  

1. Liberalizarea piețelor de capital – hiperglobalizarea contemporană 

2. Tratatele bilaterale de protecție a investițiilor și dilemele etice ale arbitrajului internațional 

3. Globalizare controlată: cazul statelor sud-est asiatice 

4. Despre obligațiile morale socio-economice de ordin global 

5. Fenomenul încălzirii globale: raportul IPCC 2014 și Acordul de la Paris 

6. Rețele sociale și jihadismul globalist; noul terorism de dreapta și rețelele sale virtuale 

7. Attac și alter-globalismul Forumului Economic Social 

Bibliografie: Articole de seminar puse la dispoziția studenților sub forma unui reader electronic 
 

 
 
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 

principalelor noțiuni 

și supoziții teoretice 

ale studiului relațiilor 

complexe dintre 

actorii statali și 

nestatali în sistemul 

internațional.  

     Evaluare scrisă 

 

80%  

 

 

 

 Seminar Înțelegerea factorilor 

de guvernanță 

efectivă și 

Prezentarea unui text 
academic de TRI la seminar. 

20% 



capacitatea de 

analiză a factorilor 

care îi determină: 

demografie și 

dinamica populației, 

identitate și conflicte 

identitare, resurse 

economice, situare 

geografică, norme 

sociale și 

constrângeri 

culturale, etc. 

Participarea activă la 
activitatea de seminar. 

Efectuarea teme şi a altor 
lucrări curente. 

 

10.6. Standard 

minim de 

performanță 

 Parcurgerea celor mai importante titluri din  bibliografia obligatorie; 

cunoașterea și operarea cu conceptele și noțiunile de bază utilizate pe 

parcursul cursului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Semnătura directorului de departament 
 

 

 Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

              

   



 


