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Introducere in relatii international – Semestrul II, Anul academic 2016/2017
Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator
Titlul disciplinei: Introducere in relatii internationale
Codul:
Numărul de credite: 5
Locul de desfăşurare:
Programarea în orar a activităţilor:
Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator
Nume, titlul ştiinţific:
Lect. Univ. Dr. Bogdan Radu
Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
bogdan.radu@fspac.ro
Ore de audienţă: TBC, dupa ora sau la cerere, sala 207, cladirea Topaz

Descrierea disciplinei:
Acest curs va familiariza studentii cu disciplina relatiilor internationale. Acestea, ca
subdomeniu al stiintelor sociale, si mai ales politice, sunt o disciplina relative noua si in
permanenta schimbare. In cadrul acestui curs veti dobandi atat cunostinte teoretice cat
si practice. Diverse abordari teoretice vor fi insotite de analize aplicate pe exemple
concrete, astfel incat la sfarsitul acestui curs sa aveti o imagine adecvata asupra
campului relatiilor internationale, si sa fiti capabili sa va dati seama daca ati dori o
specializare pe aceasta linie. Studentii vor fi capabili sa foloseasca terminologia de
specialitate si abordarile teoretice parcurse pentru analizarea evenimentelor
internationale intr-o maniera academica.
La finalul cursului studentii vor fi capabili sa:
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Aiba o viziune de ansamblu asupra sistemului international si partilor sale
componente
Sa inteleaga rolul abordarilor teoretice in explicarea evenimentelor
internationale
Sa interpreteze intr-un mod avizat evenimentele international
contemporane

Concepte de baza: actor international, niveluri de analiza, sistem international,
societate internationala, teorie, paradigma, realism, liberalism, interdependenta, balanta
de putere, constructivism, globalizare, organizatii interguvernamentale, organizatii nonguvernamentale internationale, societate civila globala

Bibliografia obligatorie:
Toate materialel bibliografice sunt disponibile online. Un dropbox link pentru accesarea
acestora va fi distibuit studentilor. Cele mai multe lecture provin dintr-un volum editat de
Baylis, Smith si Owens (2014), celelalte fiind articole/capitole separate.
Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare:

1. Introducerea cursului si a seminarului, metodologia de notare, consideratii
generale asupra materiei.
2. Definitia relatiilor internationale si evolutia istorica a sistemului international
Se va discuta evolutia cronologica dar si conceptuala a campului relatiilor
internationale de la inceputurile sale si pana in prezent. Se vor oferi mai multe
definitii ale relatiilor internationale, a caror analiza va fi facuta de studenti in
cadrul seminarului. De asemenea, la curs, se vor oferi definitiile operationale a
termenilor specifici relatiilor internationale. Fara a forma o lista exhaustiva,
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termenii discutati vor fi intalniti in lecturile din decursul semestrului, si, astfel,
parcurgerea si relationarea materialelor bibliografice va fi facilitata.


Nu exista o lectura obligatorie pentru aceasta intalnire

3. Niveluri de analiza in relatiile internationale
Cele trei niveluri de analiza folosite in analiza relatiilor internationale sunt
elementele conceptuale cheie. Studentii vor intelege avantajele si dezavantajele
nivelurilor sistemic, statal si individual.
Singer, J. David. The Level-of-Analysis Problem in International Relations.
World Politics, Vol. 14, No. 1, The International System: Theoretical
Essays (Oct.,1961), pp. 77-92.
Isaak, Robert A. The Individual in International Politics: Solving the Level
of-Analysis Problem Polity, Vol. 7, No. 2 (Winter, 1974), pp. 264-276.
4. Sistemul international contemporan din perspective realista
Realismul ca teorie centrala, si, in parte, dominanta in analiza relatiilor
internationale va reprezenta centrul acestei discutii. Aceasta teorie va fi
prezentata atat prin prisma teoreticienilor (Waltz) cat si prin aplicarea sa la
intelegerea unor evenimente contemporane.
Dunne, Timothy & Brian C. Schmidt. Realism. (in Baylis si Smith)
5. Sistemul international contemporan din perspective liberalista
Liberalismul este teoria rivala realismului. Aceasta teorie va fi prezentata
studentilor prin punctele sale de opozitie cu realismul. Si aici, ca mai sus, un
dublu accent va fi pus atat pe dezvoltarile teoretice cat si pe aplicativitatea teoriei
la intelegerea functionarii sistemului international.
Dunne, Timothy. Liberalism. (in Baylis si Smith)
6. Examen partial

7. Organizatii Interguvernamentale
Organizatiile interguvernamentale vor fi prezentate ca actori importanti pe scena
internationala. Se va face distinctie intre organizatii interguvernamentale si
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societatea civila globala, dupa care se va pune accentul pe functionarea ONU si
a UE.
Taylor, Paul & Devon Curtis. The United Nations. (in Baylis si Smith)
Willetts, Peter. Transnational actors and international organizations in
global politics. (in Baylis si Smith)
.
8. Regimuri internationale
O constructie conceptuala, regimurile internationale ajuta la intelegerea
sistemului international contemporan. Studentii vor realiza diferenta intre regimuri
internationale si organizatii international interguvernamentale, realismul si
liberalismul fiind din nou aduse in discutie.
Little, Richard. International Regimes. (in Baylis si Smith)
9. Comunicare internationala – constructivism
Constructivismul este cea mai noua abordare in studiul relatiilor internationale.
Dupa o scurta trecere in revista a teoriilor care au succedat rivalitatii dintre
realism si liberalism, studentii vor fi familiarizati cu conceptele cheie ale
constructivismului, precum si cu dificultatile de aplicare a acestei noi abordari.
Smith, Steve. New Approaches to International Theory. (pdf separat)
10. Globalizare
Globalizarea a adus semnificative schimbari in functionarea sistemului
international. In acest curs, studentii vor fi familiarizati cu intelesurile acestui
termen si vor analiza impactul pe care globalizarea l-a avut atat asupra politicii
externe cat si a politicilor interne in statele lumii.
Linklater, Andrew. Globalization and the transformation of political
community. (in Baylis si Smith)
Clark, Ian. Globalization and the post-cold war order. (in Baylis si Smith)
11. Terorismul in relatiile internationale
Terorismul, ca fenomen global, influenteaza modul in care functioneaza atat
sistemul international cat si modurile in care acesta este analizat.
Kiras, James. Terrorism and globalization. (in Baylis si Smith)

Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării
Str. Traian Moșoiu nr. 71
Cluj-Napoca, RO-400132
Tel.: 0264-43.15.05
Fax: 0264-40.60.54
contact@fspac.ro
www.fspac.ubbcluj.ro

12. Politica externa – diplomatie
Politica externa a Romaniei reprezinta centrul acestui curs. Studentii vor fi expusi
la detalii mai pragmatice legate de construirea unei politici externe si de
implementarea acesteia.
White, Brian. Diplomacy. (pdf separat)
13. Discutarea temelor de eseu alese de studenti.
14. Recapitulare
La ultima intalnire, toate temele cursului vor fi amintite pe scurt, iar studentii vor
avea ocazia sa puna intrebari.

Modul de evaluare:
Studentii participa 2 ore pe saptamana la curs si 2 ore pe saptamana la seminar.
Studentii vor fi evaluati pentru prezenta si participarea lor atat la curs cat si la seminar,
pentru efortul lor de a parcurge materialul bibliografic, pentru parcurgerea stirilor
internationale, si pentru participarea la proiecte individuale si colective. Nota finala se va
constitui prin adunarea notelor de la curs si de la seminar cu ponderi egale. Astfel,
fiecare student va fi notat cu o nota de la 1 la 10 atat pentru curs cat si pentru seminar.
Daca un student obtine dub nota 5 fie la curs, fie la seminar, acesta/aceasta nu va
promova.
Nota partiala corespunzatoare cursului se va constitui din nota la examenul partial si
respectiv cel final, ambele orale si cu o pondere de 50% din nota pentru curs.
Nota partiala de seminar va fi construita dupa cum urmeaza: 30% pentru prezenta si si
participare (ce va include scurte teste de lectura, neanuntate), 30% pentru prezentarea
lecturilor la seminar (alese in prima saptamana si a unei stiri internationale
saptamanale), si 40% pentru un eseu scris si prezentarea lui in cadrul seminarului.
Subiectele eseurilor vor fi prezentate colegilor si profesorului nu mai tarziu de a patra
saptamana.

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
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În conformitate cu articolul 29, aliniatul 2 din Regulamentul care defineşte statutul
studentului UBB, participarea la minim 75% din seminarii este obligatorie. Studenţii care
nu respectă această prevedere nu sunt primiţi în examen, în sesiunea de restanţe
inclusiv. În acest caz, disciplina trebuie să fie inclusă în contractul de studii în anul
următor.
Componenta din nota finală care reflectă evaluarea activității la seminar nu poate fi
modificată la examenul de restanță sau mărire. Dacă activitatea prestată de student în
cadrul seminariilor nu îndeplineşte criteriile de promovare a disciplinei studentul are
obligativitatea repetării disciplinei în anul universitar următor
Notiunea de plagiat se defineste în conformitate cu normele Catedrei de Stiinte Politice
a Universitatii « Babes-Bolyai »:
(http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-si-deontologice/)
Plagiatul si tentativa de frauda la examen se sanctioneaza cu nota 1 la acest curs si
expunerea
cazului în sedinta Catedrei pentru luarea masurilor administrative corespunzatoare.
Frauda la examenul final se pedepseste cu eliminarea de la examen.

