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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Organizaţii şi relaţii internaţionale  

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţ. 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 5 

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

Tutoriat  - 

Examinări  - 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e  

Studenţii disting modelele de cooperare internaţională 

Studenţii înţeleg rolurile agenţilor internaţionali din cadrul organelor organizaţiilor 

internaţionale 

Studenţii înţeleg tipologia şi modul de adoptare a deciziilor internaţionale 

Studenţii pot crea diferite modele de decizii în acord cu competenţele organelor pe 

care le reprezintă 

Studenţii pot rezolva conflicte de competenţe de dificultate medie 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 Studenții pot înțelege mecanisme de colaborare/confruntare sociale, care pot fi utile și în 

afara domeniului de studiu 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Să constituie o introducere eficace pentru cursul de anul II de Drept Internaţional Public şi pentru 
cursul de Drept Instituţional al Uniunii Europene.  

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. Să ofere o imagine a societăţii internaţionale în evoluţia relaţiilor politice, a celor economice, a 

relaţiilor monetare şi financiare şi a circulaţiei bunurilor şi serviciilor   

2. Să ofere elemente pentru o teorie a relaţiilor internaţionale.  

 3. Să familiarizeze studenţii Facultăţii de drept cu actori semnificativi ai scenei internaţionale actuale: 
organizaţii internaţionale interguvernamentale, ONG- uri, companii transnaţionale. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul internaţional Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

2. Curentele dominante în teoria relaţiilor internaţionale. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

3. Relaţia de putere şi relaţia de securitate. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

4. Cooperarea internaţională. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

5. Evoluţia relaţiilor politice internaţionale. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

3 ore 



3 

 

demonstrația logică 

6. Organizaţiile internaţionale. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. Sistemul onusian. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

3 ore 

8. Organizarea regională. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9. Relaţiile economice internaţionale. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

10. Relaţiile monetare şi financiare. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. Circulaţia internaţională a bunurilor şi serviciilor. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

12. Societatea civilă internaţională. Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

8.2.Seminar/Laborator 

 Metode de predare Observaţii 

1. Razboiul peloponesiac Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

2 ore 

2. Cauzele primului război mondial Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

3 ore 

3. Cauzele celui de-al doilea război mondial Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

3 ore 

4. Crearea organizaţiilor internaţionale Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

3 ore 
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grupe, activitatea 

independentă 

5. Organizaţia Naţiunilor  Unite  Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

3 ore 

   

Bibliografie 

Obligatorie  

1. Bojin, Lucian – Manual de relații și organizații internaționale pentru studenții la drept, Ed. 

UVT, 2018. 

Alternativă 

- Raluca Miga Beşteliu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, ALL BECK, Bucureşti, 2000. 

- Nye, Joseph S., Descifrarea conflictelor internaționale. Teorie și istorie, Antet, București, 2005  

- Miroiu, Andrei şi Ungureanu, Radu-Sebastian (coord), Manual de relaţii internaţionale, Polirom, Iaşi, 2006. 

- Bull, Hedley, Societatea anarhică. Un studiu asupra ordinii în politica mondială, CEU Press, Chişinău, 1998. 

- Buzan, Barry, Popoarele, statele şi teama, Ed. Cartier, Chişinău, 2000. 

- Goldstein, Joshua S., Pevehouse, John C., Relații internaționale, Polirom, Iași 2008. 

- Constantinescu, Adrian, Organizarea mondială de comerţ de la Havana la Marrakech, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 

1996. 

- Guzzini, Stefano, Realism şi relaţii internaţionale, Ed. Institutul European, Iaşi, 2000. 

- Huntington, Samuel P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Ed. Antet, Oradea, 1998. 

- Hoffmann, Stanley, Ianus şi Minerva. Eseu asupra teoriei şi practicii politicii internaţionale, CEU Press, Chişinău, 1999. 

- Rupert, Mark, Ideologies of Globalisation, Routledge, London and New York, 2002. 

- Berridge, G.R., International Politics, Longman, London, 1997. 

- Schelling, Thomas C., Strategia conflictului, CEU, Bucureşti, 2000. 

- Wight, Martin, Politica de putere, Arc, Chişinău, 1998. 

      - Kolodzey, Edward A., Securitatea şi relaţiile internaţionale, Polirom, 2007.  
 
- Puscas, Vasile, Relaţii internaţionale / transnaţionale, Sincron, Cluj, 2005 
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- Strange, Susan, Retragerea statului. Difuziunea puterii în economia mondială, ed. Trei, Bucureşti, 2002. 

- Strange, Susan, State şi pieţe, Institutul European, Iaşi, 1997. 

- Waltz, Kenneth N., Omul, statul şi războiul, Institutul European, Iaşi, 2001. 

- Waltz, Kenneth N., Teoria politicii internaţionale, Polirom, 2006. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cunoştinţele şi competenţele specifice acestei discipline situată la intersecţia teoriei relaţiilor 

internaţionale cu elemente juridice ale organizării internaţionale trebuie să pregătească studenţii pentru 

dobândirea competenţelor specifice în cele două discipline de specialitate la care se referă obiectivele 

cursului. Aşteptările legitime ale comunităţii epistemice vis-a-vis de un  astfel de curs sunt legate de 

volumul cunoştinţelor transmise şi de capacitatea operaţională dezvoltată pe parcursul studiului. 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută 

prin verificarea scrisă (examen scris) de 

tip descriptiv. 

90% 

   

10.5 

Seminar / 

laborator 

Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Activităţi gen referate/eseuri/traduceri 10% 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. Aplicarea distincţiilor studiate la curs pentru determinarea naturii juridice a relaţiilor din 

societatea internaţională;  

2. Utilizarea adecvată a noţiunilor din domeniul Teoriei organizaţilor internaţionale şi a celor din 

dreptul organizaţiilor internaţionale interguvernamentale; 

3. realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre tipurile de organizaţii 

internaţionale şi tiparele de interacţiune internaţionale care le subîntind; 

 

Data completării 

27/09/2021 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   

 

Data avizării în departament 

 

Semnătura directorului departamentului 
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