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Tematica cursului își propună să evidențieze ideea că instituționalismul internațional de secol XX
și XXI nu reprezintă o realitate conjuncturală și pur contextuală, ci mai curând produsul unei
reflecții politice moderne care a fost preocupată crearea celor mai eficiente și consistente mijloace
prin care pacea și securitatea lumii să poată fi asigurate
Tematica seminarului se distanțează de abordarea istorică de la curs, propunând o abordare
frontală și actuală a dinamicii organizațiilor internaționale. Câteva dintre întrebările la care
răspunde sunt : De ce organizațiile internaționale sunt delegate cu responsabilități suprastatele în
domenii precum pacea și securitatea internațională, garantarea și respectarea drepturilor omului,
democrația, diplomația internațională? Ce impact au indivizii și organizațiile nongovernamentale
în procesul de guvernare globală ? Cum interacționează statele, organizațiile internaționale,
organizațiile nonguvernamentale și indivizii în sfera globală ?
Familiarizarea cu organizaţiile internaţionale, cu structura de funcţionare și activităţile lor
Deprinderea capacităţii de a privi intr-o manieră critică, obiectivă, activitatea organizaţiilor
internaţionale
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE

COMPETENȚE
PROFESIONALE**

COMPETENȚE
TRANSVERSALE
CONTINUTUL
CURSULUI

Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul relaţiilor internaţionale în descrierea şi
explicarea evenimentelor sau proceselor
Analiza unei situații date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din domeniul
relaţiilor internaţionale
Aplicarea modelelor învățate de alcătuire şi de implementare a unui proiect cu relevanță
internațională
Conceperea unui raport privind aplicarea metodelor de decizie în conditii de risc şi incertitudine la
o situație dată
Deprindrerea metodelor specifice de analiza şi decizie în domeniul relaţiilor internaţionale
Evaluarea conditiilor de risc şi incertitudine specifice procesului decizional in relațiile
internaționale
Utilizarea unor teorii şi metode în conceperea unor soluții pentru rezolvarea unor situații de criză
date
Utilizarea fundamentelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor internaționale
Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale
Utilizarea metodologiilor de analiza în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene
Organizarea internațională în gândirea politică modernă (sec. XVII-XIX). Proiectele de pace
perpetuă ca modele teoretice ale instituționalismului politic internațional:
Modelul piramidal (E. Crucé, Abatele de Saint-Pierre, J.-J. Rousseau)
Modelul cosmopolit (Im. Kant)
Modelul dispersat (W. Penn, J. Bellers, Saint-Simon)
Elemente de juridicizare internațională. Cum anume devine o idee teoretică normă de drept
internațional
Organizațiile internaționale din perspectiva teoriei politice internaționale actuale:
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Polirom, Iași, 2009, 286-288; Mary Kaldor, „The Idea of Global Civil Society”, International
Organization, 79(3), 2003, 583-593
Prelegerea, dezbaterea academică, conversaţia euristică
metodele

forme

ponderea formelor de
evaluare în formula
notei finale
standardele minime de
performanță****

Întrebări şi răspunsuri
Prezenţa şi activitatea la seminarii.
Studenţii vor fi evaluaţi la fiecare seminar, în funcţie de intervențiile pe care le
au în mod constant (întrebări, răspunsuri, comentarii etc.). De aceea, studenții
sunt înurajați să fie cât mai activi pe parcursul seminariilor. Nota finală la
seminar va fi reprezentată de suma evaluării tuturor intervenţiilor pe parcursul
semestrului.
 Examenul oral de la finalul semestrului.
Nota finală la disciplina Organizații internaționale = 50% activitatea de
seminar+ 50% examenul final oral
Pentru promovarea disciplinei este nevoie ca nota la seminar şi la examen să fie,
în ambele cazuri, minim 5.

* obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profeşionale pentru programul de studii
** la nivel de descriptor
*** strategia didactică, materiale, resurse
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz
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