
FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SOCIOLOGIE 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SOCIOLOGIA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Ionel N Sava 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Ionel N Sava 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Optional 
         

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 4 

 
 
din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 40 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20 

 

Distribuţia fondului de timp   
 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
 

Tutoriat 10 
 

Examinări 4 
 

Alte activităţi   
 

3.7 Total ore studiu individual 94 
 

3.9 Total ore pe semestru 150 
 

3.10 Numărul de credite 6  
 

 
 

4.1 de curriculum  
 

4.2 de competenţe  
 

        

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a Amfiteatru / Sala curs 



 
 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

 Introducere in teoria sociala a internaționalului. 
Critica școlilor / teoriilor clasice și reconstrucția teoretică la A 
Wendt 

Curs 

 

 Sociologia “scolii dominante”. Realismul si 
liberalismul la S P Huntington si Fr Fukuyama 

Curs 
 

 Realismul structural la K Waltz si liberalismul 
institutional la A Moravschik 

Curs 
 

 Teoria sociala a internationalului. Constructivismul 
sociologic 

Curs 
 

 Teoriile critice si postmodernismul in relatiile 
internationale. Feminismul. 

Curs 
 

 Sociologia istorica: teoria sistemului mondial. Curs  

 Sociologia globalizarii la Im. Wallerstein si A. Giddens.  Curs  

 Teoriile dezvoltarii: centru si periferie la A G Frank. 
Dezvoltarea dependenta 

Curs 
 

 Functionalismul sociologic la D Mitrany si B Hass. Curs  

 Procese si schimbari structurale in RI : formarea 
identitati (A. Smith) si interdependenta (R. Keohane, J. Nye jr.) 

Curs 
 

Curs deschis  Vizită instituțională  

Curs deschis Conferință publică  
Bibliografie recomandata : 
M. Griffits, Relatii internationale. Scoli, curente, ganditori, Editura Ziua, 2004. 
Kenneth Waltz, Teoria politicii internationale, Polirom 2006. 
Henry Kissinger, Diplomatia, ed. a 2-a, Bucuresti, Editura Bic All, 2002. 
Fr Fukuyama, Constructia statelor - ordinea mondiala in secolul XXI, Antet, 2005 
Alex. Wendt, Teoria sociala a politicii internationale, Polirom, 2011.   
R. Keohane, J.Nye jr., Putere si si interdepdendenta, Polirom, 2009. 
Anthony D. Smith, Nationalism si modernism, Epigraf, 2002. 
Anthony Giddens, (1990) The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity, 1990. 
Im. Wallerstein, Sistemul mondial modern, Editura Meridiane, Bucuresti, 1992, 3 vol. 
Susan Strange, Retragerea statelor, difuziunea puterii in economia mondiala, Bucuresti, Ed. Trei, 2002. 

cursului  

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala Seminar / Proiectie video 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competente 
profesionale 

 Intelegerea si documentarea teoriilor dominante. 

 Accentuarea teoriei sociale a RI, insusirea unor modele de analiza specifice, 

 Insusire teorie si metodologie sociologie istorica. 

 Ințelegerea teoriei și metodei de evaluare a dezvoltării 

Competente 
transversale 

 
 Dezvoltarea capacitatii de comunicare, de lucru in grup, creare baze de date, accesarea 

surselor de Internet, 

 Formarea unei baze documentare digitale, 

 Organizarea unei conferințe publice. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Asimilarea si utilizarea teoriilor / scolilor principale in RI 

7.2 Obiectivele specifice   Utilizarea perspectivei sociologice in abordarea paradigmelor / 
teoriiilor internationalizarii si globalizarii 

 Angajarea unei pp critice / constructiviste in evaluarea internationala, 

 Dezvoltarea alternativelor sociologice in interpretarea proceselor 
internationale (sociologie istorică, feminism, asistență ți dezvoltare). 



 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Sociologia constructivista si teoria sociala inter-
natională la A Wendt 

Prezentare si dezbatere 
interactiva 

 

 Sociologia ”puterii” si ”echilibrului international” la S 
Guzzini. Neo-realismul la K Waltz 

  

 Liberalism. Variante moderne ale teoriei liberale   

 Deconstructia modernității. Post-național, post-
modern in teoria si practica internațională 

  

 Feminismul sociologic. Peacekeeping, misiuni 
umanitare, practici internaționale 

  

 Sociologia istorică. Capitalism și modernism la St 
Zeletin 

  

 Teoria si metoda sistemului internațional modern la 
Im Wallerstein 

  

 Globalismul. Sociologia globalizării la A Giddens   

 Subdezvoltare, relația centru-periferie. Dezvoltarea 
dependentă la A G Frank 

  

 Procesele de integrare. Funcționalismul sociologic la 
D Mitrany 

  

 Neo-funcționalismul la E Haas. Uniunea Europeană   

 Identitate și integrare la A Smith.    

 

 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

 10.4 Curs 
 Participarea la curs, 
însușirea temelor predate, 
accesarea bibliografiei 

Observare, verificare acces online (grup 
interactiv și media socială) 

30 % 

10.5 
Seminar/laborator 

 Prezentarea a cel 
puțin 1 temă de seminar 

 Participarea la 
dezbatere și activități practice 
cel puțin 3 

 Intocmire lucrare de 
curs 

 

Participare la discutii / dezbatere 
Contribuție individuală 
Lucrare de curs (eseu individual) 

70 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Asimilarea teoriilor / școlilor dominante 

 Participarea la cel puțin 60% din seminarii / 
dezbateri interactive 

 Redactarea lucrării de curs (eseu individual) 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- Dezvoltarea unei înțelegeri informate și aprofundate a vieții internaționale, 
- Validarea / probarea cunoștințelor prin intermediul seminariilor interactive 
- Expunerea la mediul profesional internațional prin intermediul a două tipuri de activități practice: conferința publică 
și vizita instituțională. 



 
Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 
 
 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 
b. Evaluare – mărire de notă 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

 Participarea la curs, 
însușirea temelor 
predate, accesarea 
bibliografiei 

Observare, verificare acces online (grup 
interactiv și media socială) 

30 % 

10.5 
Seminar/laborator 

 Prezentarea a cel 
puțin 1 temă de 
seminar 

 Participarea la 
dezbatere și activități 
practice cel puțin 3 

 Intocmire lucrare de 
curs 
 

Participare la discutii / dezbatere 
Contribuție individuală 
Lucrare de curs (eseu individual) 

70 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Asimilarea / însușirea teoriilor / școlilor dominante, 

 Participarea la cel puțin 50% din activități 
didactice, 

 Redactarea lucrării de curs (eseu 
individual) 

 

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

 ......................... .........................  

 
 
c. Evaluare – restanţă 
 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

 Participarea la curs, 
însușirea temelor 
predate, accesarea 
bibliografiei 

Observare, verificare acces online (grup 
interactiv și media socială) 

30 % 

10.5 
Seminar/laborator 

 Prezentarea a cel 
puțin 1 temă de 
seminar 

 Participarea la 
dezbatere și activități 
practice cel puțin 3 

 Intocmire lucrare de 
curs 

Participare la discutii / dezbatere 
Contribuție individuală 
Lucrare de curs (eseu individual) 

70 % 



 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Asimilarea / însușirea teoriilor / școlilor dominante, 

 Participarea la cel puțin 50% din activități 
didactice, 

 Redactarea lucrării de curs (eseu individual) 

 

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

 ......................... .........................  

 

 


