
FIȘA DISCIPLINEI 

 

         1.Date despre program 

 

1.1 Instituția de învățământ superior 

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 studiul/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

          2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Stat, ideologia puterii şi relaţii interstatale în lumea orientală  

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

I 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:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 7 

Tutoriat: 3 

Examinări: 2 

Alte activităţi:  

3.7 Total de ore de studiu individual 33  

3.8 Total de ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 2 

 

 

           4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. De curiculum  

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 accumulate 

 

Com

pete

nțe 

Prof

esio

nale: 

●   

● Cunoaşterea unor concepte, teorii, modele de antropologie istorică aplicate problematicii 

statului și relațiilor de putere.  

● Înţelegerea relației dintre contextul istoric (social, economic, politic) și decizia politică. 

● Capacitatea de a înțelege și utiliza teminologia și principiile relațiilor interstatale în tradiția 

orientală.  

●  

● Explicarea unor situații istorice concrete în termenii condiționării geopolitice și socio-

culturale. 

● Interpretarea documentelor și analiza informațiilor 

● Înțelegerea și explicarea surselor tradiționale ale comportamentelor politice în lumea 

orientală. 

● 

informației istorice în înțelegerea evoluțiilor politice din lumea orientală.  

●  

● Competențe de lucru cu sursele primare: extragerea și interpretarea informațiilor, 

● contextualizarea datelor, corelarea informațiilor. 

● Analiza textelor antice, analiza documentației vizuale privitoare la civilizațiile antice 

● orientale. 

● Competențe de lucru cu sursele secundare: identificarea bibliografiei relevante și a altor 

● surse de informare, evaluarea calității informației, compararea teoriilor și interpretărilor 

(analiza unor texte relevante pentru dezvoltarea orientalisticii). 

● Aplicarea la cazuri istorice concrete și utilizarea competentă a vocabularului de 

● specialitate și a conceptelor referitoare la statalitate și ideologie; 

 

 

Com

pete

nțe 

Tran

sver

sale: 

 

● gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea infromańiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea 

la nivel avansat a unei limbi de circulație internańională şi la nivel mediu sau avansat a unei a 

două limbi străine. 

● autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției şi 

adaptabilității la cerințele pieței muncii. 

● Gândire critică, formularea de opinii și puncte de vedere argumentate privitoare la orientalistică 

și orientalism; 

● Înțelegerea și aprecierea diversității ca trăsătură constantă a formelor socio-culturale și a 

soluțiilor politice. 

 

  

         

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 

Însuşirea de către studenţii a conceptelor și a informațiilor fundamentale 

 

 

 

7.2. Obiectivele specifice ▪ capacitatea studenţilor de a aplica noțiunile studiate în mod analitic, 

în proiecte individuale 



▪ dobândirea unei viziuni de ansamblu asupra problematicii statului și 

a raporturilor de putere în tradiția orientală.  

 

 

 

          8. Conținuturi 

8.1.Curs Metode de predare Observații 

1.Tradiției și modernitate în înțelegerea lumii 

orientale: mizele politice și culturale ale constituirii 

orientalismului științific și politic; antichitatea 

orientală în propaganda politică modernă occidentală 

și orientală. 

 

Expunerea, 

argumentarea şi 

prelegerea 

 

2. Teorii privitoare la originea statului: teoriile 

integraționiste, teoriile conflictuale, relația stat-

teritoriu. Tipologia statelor orientale. Concepte 

fundamentale. 

 

Expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea, 

dezbaterea 

 

3. Primele state: constituirea statului în sudul 

Mesopotamiei și în valea Nilului. Centre de putere, 

structuri administrative, funcția de reprezentare în 

relațiile interstatale. 
Studii de caz: 

Sumer - tipologia orașelor-stat; teorii neo-evoluționiste 

privitoare la 

formarea primelor state; 

Egipt - tipologia statului teritorial; teoria conflictuală și 

sursele istorice 

privitoare la fondarea statului faraonic; 

Israel - teorii privitoare la etnogeneza evreilor și 

constituirea statului 

Hatti - rolul aculturației în constituirea statelor în Asia 

Mică 

India - mecanisme ale colonizării, cuceririi și aculturației 

China - tipologia primelor 
 

Prelegere, 

conversație 

euristică 

 

4. I deologia puterii în civilizațiile orientale: tipologia 

regalității, regalia, reprezentări 

ale puterii. 

Studii de caz: regalitatea charismatică și militară în 

civilizațiile mesopotamiene, regalitatea divină egipteană, 

regalitatea militară hittită, instituția regală în Israelul antic, 

regalitatea clasică indo-ariană, regalitatea chineză, doctrine 

ale puterii în India și China. Doctrine universaliste: 

imperiile mesopotamiene, constituirea doctrine imperiale a 

mandatului celest în China antică, structura puterii în 

imperiul Maurya. Funcționarea statului și aparatul 

birocratic în statele orientale antice. Principiile ierarhiei, 

specializării și competenței. 

 

Prelegere, deducție, 

problematizare. 

 

5. Diplomație și război în Orientul apropiat și 

mijlociu. Arhivele de la Mari și relațiile interstatale 

în mil. II. Arhivele de la Tell Amarna și relațiile interstatale 

în mil. I. Arhivele de la Hattushas și Ugarit - universul 

politic hittit. Corespondență și tratate diplomatice. 

Expansiunea 

Expunerea, 

argumentarea şi 

prelegerea 

 



6. Rolul colonizării și cuceririi la constituirea statelor 

orientale: Asia meridională și Extremul Orient.  Stat, 

relații de putere și structuri birocratice.  

  

Expunerea, 

argumentarea, 

prelegerea, 

dezbaterea 

 

7. Teorii politice în Asia Meriodională și extremul 

orient. Arthasastra și funcționarea statului în India 

clasică. Confucianism și legism în constituirea 

concepției imperiale chineze. 

 

Prelegere, dialog.  

8. Concluzii : diversitatea și schimbarea în definirea 

relațiilor de putere intra și inter-statale. Semnificația 

tradiției în înțelegerea evoluțiilor politice și culturale 

în civilizațiile orientale.  

 

Expunerea, 

argumentarea şi 

prelegerea 

 

 

         

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

Tipologia surselor diplomatice în Orientul antic: 

inscripții regale, corespondență, 

tratate de alianță, tratate de gândire politică. 

Prelegere, dezbatere.  

Relațiile interstatale și politica externă în 

inscripțiile regale din mileniul al III-lea. 

Prelegere, dezbatere  

Arhive și biblioteci în Orientul antic: Mari, 

Hattusas, Ugarit, Tell Amarna. 

Corespondența diplomatică în mileniul al II-lea: 

principiile reciprocității în arhivele 

de la Mari. 

Lectură din tratat, 

comentarea lui. 

 

Comerțul de prestigiu și zonele de influență în 

sistemul Marilor Regate: arhiva 

diplomatică a faraonilor de la El-Amarna. 

 

Prelegere, dezbatere  

Tratatul diplomatic în mileniile II-I î.Hr. Studii de 

caz: formularul hittit, formularul assirian, Marele 

tratat hittito-egiptean 

Referate, dezbatere.  

Politica externă în tratate antice. Studii de caz: 

Arthasastra și Sunzi. 

Prelegere, referate, 

dezbatere 

 

Bibliografie: 
A. CURSURI UNIVERSITARE ȘI LUCRĂRI GENERALE 
1. Marc Van De Mieroop, O istorie a Orientului apropiat in antichitate, 
Polirom, 2016 
2. Ligia BÂRZU, Curs de Istorie a Orientului antic (partea I), București, 
1991 
3. Miron CIHO, Istoria Orientului antic, București, 1992 
4. M. TOSI et alti, La comunicazione nella storia , Roma, 1989 
5. *** The Cambridge Ancient History (vol I-2, II-1, II-2, III-2, IV), 
Cambridge, 2006-2009 
6. Ed. SAID, Orientalism, Timișoara, 2001 
7. J. Green, Emily Teeter, Picturing the Past. Imaging and Imagining the 
Ancient Middle East, Chicago, 2012 
B. SINTEZE ȘI MONOGRAFII 
1. George ROUX, La Mesopotamie, Paris, 1995 / Ancient Iraq, Londra, 
1964 



2. J. Arus, J. Evans, K. Bezel, Beyond Babylon. Art, Trade and Diplomacy, 
2008 
3. Nicolas GRIMAL, Historire de l′ Egypte ancienne, Paris, 1988 
4. Claire LALOUETTE, Civilizația Egiptului antic, București, 1987 
5. Trevor BRYCE, The Kingdom of the Hittites, Oxford, 2005 
6. R. CLEMENTS, The world of ancient Israel, Cambridge, 1991 
7. M. GRANT, A history of ancient Israel, New York, 1984 
8. H. SHANKS, Ancient Israel, Englewood Cliffs, 1988 
9. C. HUART, Ancient Persia and Iranian civilization, Londra, 1996 
10. A.T. OLMSTEAD, History of the Persian Empire, 1948 
11. P. MASSON-OURSEL, Helena GABROWSKA, Ancient India and 
Indian civilzation, Londra, 1996; trad. rom. India antică și 
civilizația indiană, București, 2006 
12. Michael Liebig, „Kautilya’s Arthasastra: A Classic Text of 
Statecraft and an Untapped Political Science Resource” in 
Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics, 
74/2014 
13. I. Kamenarovic, China clasică, București, 2007 
14. W.L. Idema, E. Zurcher, Thought and Law in Qin and Han China, 
Leiden, 1990 
15. Yiuri Pines, Envisioning the Eternal Empire. Chinese Political 
Thought of the Warring States Era, 2009. 
C. SURSE ISTORICE 
1. Ed. SOLLBERGER, J.R. KUPPER (trad.), Inscriptions royales 
sumeriennes et akkadiennes, Paris, 1971 
2. W.L.MORAN (trad.), Les lettres d′El Amarna. Correspondance 
diplomatique du pharaon, Paris, 1987 
3. Confucius, Analecte, (trad. Florentina Vișan), București, 1995 
4. Biblia. Vechiul Testament: Geneza, Exodul, Numeri, 
Deuteronomul, Leviticul, Ruth, Judecători, Regi I, Regi II. 
5. Kauthilya, Arthasastra – trad. Rudrapatna Shamasastry, 1915 
(cărțile VI, VII și XII) 
6. Sunzi, Arta războiului – trad. en. Wm. Theodore de Bary and 
Irene Bloom, Sources of Chinese Tradition, 1999; trad.fr. Francis 
Wang, Sunzi. L’art de la guerre, 1972. 
 

 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  
 

€  Disciplina a fost elaborata în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în țară şi străinatate; 

€ Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor 

de profil sau al unor conferinte stiintifice nationale şi internationale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor 

de specialitate la nivel national şi international. 

 

 

 

 

         10. Evaluare 

  Tip activitate 

 

10.1Criterii de 

evaluare 

10.2.Metode de evaluare 10.3.Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs 

 

 

Răspunsurile la 

examen (evaluarea 

finală) 

 

Lucrare scrisă (subiect 

teoretic și analiză de 

document) 

 

70% 



10.5 Seminar/laborator 

 

Activitatea la 

seminar 

Participare la dezbateri, 

teste periodice și proiect 

individual 

30% 

10.6.Standard minim de performanță 

€ Parcurgerea unui număr de titluri din bibliografia obligatorie; cunoașterea și operarea cu 

conceptele și noțiunile de bază utilizate pe parcursul cursului. 

 

 

  

  

   Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de seminar 

 

                                                         

  Semnătura directorului de departament 

 

           



 


