
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2018-2019 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

1.2. Facultatea  ISTORIE ŞI FILOLOGIE 

1.3. Departamentul  ISTORIE, ARHEOLOGIE ŞI MUZEOLOGIE 

1.4. Domeniul de studii ISTORIE 

1.5. Ciclul de studii MASTERAT 

1.6. Programul de studii IDENTITĂŢI REGIONALE ÎN EUROPA CENTRAL-RĂSĂRITEANĂ. MASTERAT ÎN 

ISTORIE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Politica externă a României şi alianţele 

regionale în perioada interbelică 

2.2. Cod disciplină MIR 2206A 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar Lect. univ. dr. Sorin Arhire 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
C 2.8. Regimul disciplinei (O – obligatorie, 

Op – opţională, F – facultativă) 
Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 
24 din care: 3.5. curs - 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

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

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 101 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 24 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

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 desfăşurarea a seminarului/laboratorului  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Descoperirea şi utilizarea resurselor specifice specializării (bibliografice, arhivistice) și 

dezvoltarea unei gândiri critice asupra lor.  

C2. Realizarea unui discurs istoriografic coerent, cu finalitate pedagogică sau ştiinţifică. 

C3. Participarea activă la proiecte de cercetare și didactice în cadrul specializării cu utilizarea 

inovativă a unui spectru larg de metode cantitative şi calitative; comunicarea rezultatelor inclusiv în 

una sau două limbi de circulaţie internaţională.  

C5. Asumarea unor norme etice în preluarea şi utilizarea informaţiei de orice natură. 

Competenţe transversale CT3. Aplicarea rezultatelor studiului şi cercetării individuale și de grup în sfere de activitate diverse: 

învăţământ, arhivistică, muzeologie, management muzeal, turism, mass-media, ştiinţe politice şi 

administrative etc.  

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

1. Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, a dezvoltărilor teoretice, 

metodologice şi practice specifice programului; utilizarea adecvată a limbajului specific în 



comunicarea cu medii profesionale diferite.  

2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte 

mai largi asociate domeniului.  

3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă, 

pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi. 

5. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de 

metode cantitative şi calitative.  

7.2 Obiectivele specifice 6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă 

profesională. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Seminar-laborator Metode de predare Obs. 

1. România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920). 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

2. Convenţiile politice încheiate cu Polonia (1921, 1926). Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

3. Tratatele de constituire a Micii Înţelegeri (1921). 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

4. Tratatul de prietenie româno-francez (1926). 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

5. Relaţiile României cu Ungaria. 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

6. Relaţiile româno-sovietice până în 1934. 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

7. Nicolae Titulescu şi politica externă promovată de acesta. 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

8. Reorganizarea Micii Înţelegeri (1933). 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

9. Negocierile româno-sovietice de la Montreaux (1936). 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

10. Constituirea Înţelegerii Balcanice. 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

11. Conferinţa de la München (1938) şi impactul acesteia asupra politicii externe româneşti. 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 

 

12. Garanţiile franco-britanice (aprilie 1939). 

Conversaţia euristică 

Demonstraţia 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei se armonizează cu aşteptările reprezentanţii comunităţii epistemice, printr-o pregătire elementară a 

studentului în problemele fundamentale ale politicii externe a României în perioada interbelică. Acest nivel de studiu foloseşte 

pregătirii pentru predare ca profesor în învăţământul liceal şi ca bază pentru finalizarea studiilor în ciclurile I-III.  

Fișa disciplinei a fost evaluată de Comisia de monitorizare și evaluare a programului de studiu, în componența căreia intră și câte 

un reprezentant al absolvenţilor și câte un reprezentant al angajatorilor. 

 

10. Evaluare 

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

10.4. Curs - - - 

10.5. Seminar/laborator Colocviu oral 100% 

10.6. Standard minim de performanţă: cunoaşterea unor aspectele esențiale din conținuturile. Pentru promovarea disciplinei este 

necesară obținerea notei minime 5. 

 Demonstrarea competenţelor în: înțelegerea și explicarea fenomenelor care au marcat istoria universală a secolului XX. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

24.09.2018          

            

   

            

Data avizării în departament                            Semnătura directorului de departament 

 

25.09.2018 

 

 

 

 

 

Notă explicativă. Recuperarea seminariilor se va face în regim de consultaţii pe parcursul semestrului, de fiecare dată după 

pregătirea individuală prin studierea bibliografiei din fișa disciplinei.  

 

 

  


