
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 Teorii ale relaţiilor internaţionale 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

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

DO 

 

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

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

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

Distribuția fondului de timp: 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 28 

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

Tutoriat: 4 

Examinări: 2 

Alte activităţi:  

3.7 Total de ore de studiu individual 72  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          6. Competențele specifice acumulate 

 

Com

pete

nțe 

Prof

esio

nale: 

  

● Utilizarea unor concepte, a terminologie, ideii filosofice și teoriilor relațiilor internaționale, 

prezentate în desfășurare diacronică și în cristalizare instituțională  

● Studenții trebuie să dobândească abilitatea de a identifica și delimita cu acuratețe limbajul 

și argumentele fiecărei teorii în parte, precum și tipul și proporțiile datelor empirice 

relevante. Sunt necesare competențe multidisciplinare – teoria deciziei raționale, istoria 

relațiilor internaționale, geografie economică, demografie, antropologie, etc -- care 

stimulează curiozitatea individuală a studentului și favorizează capacitatea de a oferi 

contribuții specifice în cadrul unor cercetări de echipă.  

● Capacitatea studenților de a înțelege substratul filosofic al teoriilor relațiilor internaționale 

● Capacitatea de a se documenta în probleme legate de politica internațională, de a efectua 

analize și de a redacta rapoarte și diagnoze pe diferite subiecte ale actualității internaționale 

Com

peen

țe 

Tran

sver

sale: 

 

● Capacitatea de a aprecia dimensiunea istorică și culturală profundă a relațiilor dintre state 

● Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în contextual 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  

● Respectul pentru diversitatea axiologică și culturală a statelor lumii 

● Înțelegerea că angajamentul civic transpare în politica externă a statelor democratice 

 

 

             7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
● Familiarizarea studenților cu noțiunile, supozițiile, teoriile și 

modelele fundamentale ale studiului RI.  

● Existența unui fond redus de supoziții comune teoriilor RI, face ca 

viziunea asupra relațiilor internaționale și, implicit, asupra politicii 

internaționale și a politicii externe să depindă de setul specific de 

supoziții, valori și argumente acceptate. 

7.2. Obiectivele specifice ● Prezentarea mecanismelor ce guvernează decizia în politica externă 

a statelor – factor determinat al comportamentului statelor pe scena 

internațională - și măsura în care variatele tipuri de actori nestatali 

modelează această scenă.  

 

            8. Conținuturi 

8.1.Curs  

 

Metode de predare Observații 

1. Fundamentele teoriei relațiilor internaționale 

● Problematică; terminologie fundamentală; precursori 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

2.Teorii fundamentale ale relațiilor internaționale: realismul 

politic 

● Hans Morgenthau și. E. H. Carr; teoria echilibrului de 

putere 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

3. Liberalismul „idealist”: Woodrow Wilson; sisteme de 

securitate colectivă 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 



4.Teorii contemporane ale relațiilor internaționale: 

Neorealismul 

● Kenneth Waltz – realism structural  

● John Mearsheimer – teoria stabilității hegemonice 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

5. Liberalismul instituționalist și teoria interdependenței (R. 

Keohane și J. Nye) 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

6. Constructivismul – rolul ideilor și al intenționalității 
colective în RI (A.Wendt) 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

7.Teoria regimurilor internaționale (R. Keohane și R. 

Jervis) 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

8. Suveranitatea statelor 

● Principiile Păcii Westfaliene 

● Dimensiuni ale suveranității statelor (S. Krasner) 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

9. Conceptul de interes național 

● Interesul național ca obiectiv strategic al acțiunii de 

politică externă 

● Dificultăți conceptuale ale interesului național (R. 

Dudău) 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

10.Conceptul de putere în relațiile internaționale 

(Morgenthau; Bueno de Mesquita) 

● Elemente de definiție 

● Indici de măsurare empirică a puterii 

● Noțiunea de fungibilitate a puterii 

● Noțiunea de tranzititivitate a puterii 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

11. Actori nestatali în relațiile internaționale Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

12. Pacea democratică: model teoretic și principiu de polică 

externă 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

13. Globalizare și guvernanță globală 

● Globalizare economică și culturală 

● Provocări de securitate, economice și ecologice ale 

globalizării economice 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

14. Tendințe globale în politica internațională contemporană Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 



Bibliografie: 

 

Bibliografie de bază 

Bueno de Mesquita, Bruce (2005), Principles of International Politics, Congressional Quarterly Press 

Khanna, Parag (2008), Lumea a doua. Imperii și influență în noua ordine globală, Iași: Polirom 

Krasner, Stephen (1999), Soveregnty: Organized Hypocrisy, Cambridge University Press 

Morgenthau, Hans (1946/2007), Politica între națiuni, Iași: Polirom  

Russett, Bruce (1993), Grasping the Democratic Peace, Princeton University Press 

Waltz, Kenneth (1979/2008), Teoria politicii internaționale, Iași: Polirom 

Stiglitz, Joseph (2006/2008), Mecanismele globalizării, Iași: Polirom 

Viotti, Paul R.; Kauppi, Mark V. (2012), International Relations Theory, London, Pearson 

 

Bibliografie auxiliară 

Dudău, Radu, Teoria relațiilor internaționale, suport electronic de curs 

Culegere (reader) de articole și studii pentru seminar, pusă la dispoziția studenților de către titularul de 

curs, în formă electronică 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

Statul westfalian și logica războiului modern Prelegere participativă 

Studiu de caz 

 

Interdependența și teoria regimurilor. Conceptul de 

interdependență în științele politice 

Prelegere participativă 

Studiu de caz 

 

Statul (elemente de definiție) și suveranitatea (seminficații ale 

conceptului) 

Exemplificare 

Studiu de caz 

 

Neorealismul lui Kenneth N. Waltz și conceptul de „imagine”  

în relațiile internaționale 

Prelegere participativă 

Exemplificare 

 

Bibliografie: 

Waltz, Kenneth (1979/2008), Teoria politicii internaționale, Iași: Polirom 

Stiglitz, Joseph (2006/2008), Mecanismele globalizării, Iași: Polirom 

Khanna, Parag (2008), Lumea a doua. Imperii și influență în noua ordine globală, Iași: Polirom 

 
 
 

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 

 

 

Însusirea cunostiintelor de curs 

si din bibliografia de specialitate 

 

Lucrare scrisă 

 

100% 

10.5 Seminar/laborator 

 

   

   

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 

 

        



 


