
FIŞA DISCIPLINEI 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Denumire unităţii de curs 

Facultatea  Drepat şi Ştiinţe Sociale 

Diplomație și relații internaționale  
Catedra  

Ştiinţe socioumane şi 

asistenţa socială 

Domeniul general de 

studiu 

Ştiinţe socioumane Categoria disciplinei  

U Semestrul (2-4): 

Domeniul de formare 

profesională la ciclul I 

Componenta de orientare 

socio-umanistică 
 

Denumirea specialităţii 
 Tipul unităţii de curs 

A 

 

 

I. Structură disciplină 

Număr de ore/săptămână Credite 
Total ore/ 

Semestru
 

Total ore de 

activitate 

individuală
 

Forma de 

evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
3 45  Exs Româna 

2 1  - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs conf. univ. dr. Lidia Pădureac titular 

Seminar conf. univ. dr. Lidia Pădureac titular 

Laborator     

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

Istoria, Politologia, Construcţia europeană, Sociologia 

 

IV. Obiectivele disciplinei  

            Cunoaşterea condiţiilor de formare a spaţiilor geopolitice; Înţelegerea impactului factorului 

spaţial-geografic asupra politicii interne şi externe a statului; aprecierea rolului relațiilor internaționale în 

geneza, declanşarea şi depăşirea conflictelor regionale şi internaţionale;  Dezvoltarea capacităţilor de 

analiză sinteză, comparaţie a fenomenelor specifice relaţiilor internaţionale; Educarea în spiritul pacifist şi 

promovare a valorilor general-umane. 

 

V. Tematica disciplinei 

Curs 

În cadrul disciplinei se studiază problematica diplomației în contextul relaţiilor dintre state: 

Geopolitica – teorii şi concepte contemporane. Locul şi rolul interesului în relațiile 

internaționale. Comportamente geopolitice în antichitate pe continentul european. Specificul 

diplomației și a relațiilor internaționale în evul mediu şi epoca modernă. Diplomația marilor 

puteri în perioada „războiului rece”. Confluenţa dintre geopolitică şi fizionomia războaielor. 

Evoluţia relațiilor internaționale pe continentul european în contextul lumii multipolare. 

Geopolitica SUA.  Geopolitica Balcanilor. Geopolitica Spaţiului românesc. Factorul rus şi 

ucrainean în geopolitica Mării Negre. Diplomație și conflicte înghețate: fostul spaţiu al 

Iugoslaviei, Orientul Mijlociu, Asia de sud-est. Rolul diplomației în prevenirea şi depăşirea 

crizelor. Tendinţe diplomatice la începutul sec. XXI. 

Seminar 

Bazele diplomației. Geopolitica axei mărilor: Marea Caspică -  Marea Neagră - Marea 

Mediterană. Diplomația marilor puteri în perioada „războiului rece”. Geopolitica SUA, 

Uniunii Europene, Japoniei, Chinei, Federaţiei Ruse în contextul lumii multipolare. 

Geopolitica spaţiului românesc la sfîrşitul sec. XX- începutul sec. XXI. China – echilibru de 

putere în Extremul Orient şi Pacificul de Nord.  Rolul diplomației în depășirea conflictelor 

etno-religioase.  

Laborator  



 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
7 

Brzezinski Zbigniew, Marea tablă de şah, Bucureşti, 2000; 

Dughin Aleksandr, Bazele geopoliticii, Ed. Eurosiatica.ro, Bucureşti, 2011; 

Micu Gabriel, Basarabia, România şi geopolitica Marilor Puteri, Ed. Pontos, Chişinău, 2011; 

Serebrian Oleg, Geopolitica spaţiului pontic, Ed. Cartier, Chişinău, 2006; 

Kissinger Henry, Diplomaţia, Ed. BIC ALL, Bucureşti, 2003. 

 

VII. Metode didactice folosite 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii. 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii  

 Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen scris (test) 40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar  Evaluare curentă (test) 60% 

Laborator   

Teza de an   

 

 

Data avizării, 

 

 

Şeful Catedrei de ştiinţe socioumane 

 şi asistenţa socială,                                                                            conf.univ., dr., Lidia Pădureac  

 

Titular curs,                                                                                                conf.univ., dr., Lidia Pădureac  

 

                           

 


