
 
 

   

 

 
FIȘA DISCIPLINEI 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:         curs 2   seminar/laborator 2 

3.2 Total ore din planul de învățământ 56 din care:     curs 28   seminar/laborator 28 

3.3 Distribuția fondului de timp  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 38 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activități................................... - 

 

3.4 Total ore studiu individual 94 

3.5 Total ore pe semestru 150 

3.6 Număr de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice 

1.3 Departamentul SP/RISE 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii / Calificarea Științe politice 

1.7 An universitar de studiu II 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teorii ale Relațiilor Internaționale 

2.2 Titularul activităților de curs CONF. DR. BOGDAN ŞTEFANACHI 

2.3 Titularul activităților de seminar ASIST. DR. OLESEA TARANU 

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare M/E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiții (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competențe Nu este cazul 

5. Condiții (dacă este cazul) 

5.1 De desfășurare a cursului 40% Platforma Online 

5.2 De desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

25% Platforma Online 



 
 

   

 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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 însuşirea principalelor concepte referitoare la relaţiile internaţionale; 

 însuşirea cunoştinţelor relevante pentru interpretarea dinamicii mediului internaţional 
contemporan; 

 dezvoltarea capacităţilor de a interpreta rolul şi locul actorilor statali / non-statali în 
structura relaţiilor internaţionale; 

 dezvoltarea capacităţii de analiză critică a transformării mediului internaţional sub 
impactul globalizării precum şi dobândirea cunoştinţelor necesare aproprierii noilor 
concepte ataşate acestei transformări. 
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 dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, precum şi a abilităţilor de comunicare orală 
şi scrisă atât în limba maternă cât şi într-o limbă străină; 

 demonstrarea preocupării pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea 
abilităţilor de gândire critică; 

 dezvoltarea capacităţii de a identifica aspectele strategice şi de a anticipa evoluţiile, de 
a stabili priorităţi şi a găsi soluţiile adecvate; 

 participarea la proiecte care îmbină cunoştinţele teoretice cu valenţele practice, 
necesare pentru angajarea cu succes pe piaţa muncii. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 
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 cunoașterea principalelor cadre teoretice care permit structurarea explicațiilor 
privitoare la dinamica relațiilor internaționale 

 înțelegerea și cunoașterea la un nivel minimal a intensiunii şi extensiunii conceptelor 
asociate transformărilor generate de globalizare asupra structurii relațiilor 
internaționale contemporane 

 înțelegerea naturii în schimbare a ordinii mondiale după sfârșitul Războiului Rece, 
precum și a rolului și locului principalilor actori în relațiile internaționale (actori 
statali/actori non-statali) 
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  cunoaşterea noţiunilor specifice disciplinei; 

 explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor 
teoretice şi practice ale acestei discipline; 

 familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, paradigme şi teme din studiul 
relaţiilor internaţionale 

8. Conținut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1.  
O istorie intelectuală a teoriei 
relațiilor internaționale Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

2.  
Concepte și valori fundamentale în 
studiul relațiilor internaționale Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

3.  
Evoluția sistemului internațional 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

4.  
Statul și sistemul internațional 
contemporan Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 



 
 

   

 

5.  
Puterea în relațiile internaționale 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

6.  
Actori în relațiile internaționale 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

7.  
Liberalismul Utopic – debutul 
Teoriei Relațiilor Internaționale Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

8.  
Realismul în relațiile internaționale 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

9.  
Neoliberalism și Neorealism 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

10.  
Societatea internațională: Școala 
engleză Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

11.  
Economia Politică Internațională 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

12.  
Constructivismul în relațiile 
internaționale Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

13.  
Globalizarea și ordinea post Război 
Rece Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

14.  
Curs final - concluzii 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

Bibliografie:  

 Baylis, John, Smith, Steve, Patricia Owens, The Globalization of Word Politics, Oxford 
University Press, 2014. 

 Calvocoressi, Peter, Politica mondială după 1945, Ed. All, Bucureşi, 2000 

 Goldstein, Joshua S., Pevehouse, Jon C., Relaţii Internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 

 Griffiths, Martin (ed.), International Relations Theory for the Twenty-First Century. An 
Introduction, Routledge, 2007 

 Kissinger, Henry, Diplomaţia, Ed. All, Bucureşi, 1998 

 Viotti, Paul R., Kauppi, Mark V., International Relations Theory (5th edition), Pearson, 2012 

 Dunne, Tim, Kurki, Milja, Smith, Steve, International Relations Theories (3rd edition), Oxford 
University Press, 2013 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1.  
Sistemul internațional în perioada 
1900-1990 Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

2.  
Sfârșitul Războiului Rece și 
sistemul internațional după 1989 Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

3.  
Puterea în relațiile internaționale: 
de la hard power la soft power Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

4.  
Realismul în relațiile internaționale 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

5.  
Liberalismul în relațiile 
internaționale Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

6.  
Neorealismul  în relațiile 
internaționale Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 



 
 

   

 

 

7.  
Neoliberalismul  în relațiile 
internaționale Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

8.  
Școala engleză a relațiilor 
internaționale și teorii marxiste ale 
relațiilor internaționale 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

9.  
Teorii marxiste ale relațiilor 
internaționale Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

10.  
Constructivismul și feminismul în 
relațiile internaționale Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

11.  
Noi probleme în relațiile 
internaționale (Mediul, Proliferarea 
nucleară) 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

12.  
Intervenții umanitare și politica 
globală Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

13.  
Globalizarea și ordinea post – 
Război Rece Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

14.  
Seminar final - concluzii 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

Bibliografie: 

 Baylis, John, Smith, Steve, Patricia Owens, The Globalization of Word Politics, Oxford 
University Press, 2014. 

 Calvocoressi, Peter, Politica mondială după 1945, Ed. All, Bucureşi, 2000 

 Goldstein, Joshua S., Pevehouse, Jon C., Relaţii Internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 

 Griffiths, Martin, Relaţii internaţionale. Şcoli, curente, gânditori. Ed. Ziua, Bucureşti, 2003 

 Kissinger, Henry, Diplomaţia, Ed. All, Bucureşi, 1998 

 Miroiu, Andrei, Ungureanu, Radu-Sebastian, Manual de relaţii internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 
2006 

 
9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor 
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Asimilarea și înțelegerea 
principalelor concepte și 
mecanisme explicative 
specifice teoriilor relațiilor 
internaționale 
Asimilarea și înțelegerea 
complexității relațiilor 
internaționale 
contemporane 
 

Test Grila / Eseu (online) 
 

50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Asimilarea și evaluarea 
critică a  dinamicii relațiilor 
internaționale 
contemporane 
 

Participarea la seminar și la 
dezbaterile relative fiecărei 
prezentări 
 
 

50% 



 
 

   

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
   
 Conf. dr. Bogdan ȘTEFANACHI 

 
Asist. dr. Olesea TARANU  

Data avizării                                 Director de departament 
                                Prof. dr. Virgil STOICA 
 

  
 

Capacitatea de 
argumentare în cadrul 
dezbaterilor 
 
Realizarea unei prezentări 
individuale 

Prezentare individuală 

10.6 Standard minim de performanță  

Test grilă / Eseu 
Prezentare/activitate în cadrul seminarului 


