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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / disciplinei S.06.A.044 
 

ISTORIA ȘI TEORIA SISTEMELOR 

INTERNAȚIONALE 
Anul de studiu 

 

III Semestrul VI Tipul de evaluare finală Ex. 

 

Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de 

specialitate   

S Numărul de credite 4 

Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-facultativă, 

LA – liber alese 

A opțional  

Total ore din planul de  

învăţământ 

120 

 

Total ore de studiu individual 60 

 

Total ore de auditoriu 60 

 

Titularul modulului / disciplinei ȚUGUI Eduard, dr., conferențiar interimar 

 

Facultatea Relații Internaționale și Științe 

Socio-Umane 

 
Numărul total de ore auditoriale 

(pe semestre)  

din planul de învăţământ 
Catedra Relații Internaționale și Științe 

Politice  

Domeniul general  de studiu 31 Științe Politice  Total C  S  L T 

Domeniul de formare profesională 

(specialitate) 

312 Relații Internaționale  

312.1. Relații Internaționale 

Sem. VI 

 

30 

  

30 

 

- 

 

- 

 

C - curs, S - seminar, L - activităţi de laborator, T - teză de obiect sau teză de an 

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

Cunoaştere şi înţelegere  
- să determine obiectul de studiu al disciplinei; 
- să definească problematica şi statutul epistemologic al disciplinei; 

- să identifice  originile intelectuale ale abordării sistemice; 

- să descrie principalele teorii sistemice în relaţiile internaţionale; 
- să evidenţieze sistemele internaţionale premoderne existente în istorie; 

- să identifice geneza şi specificul sistemului internaţional modern; 

-să distingă principalele caracteristici ale sistemului internaţional contemporan. 

Aplicare 
- să stabilească locul teoriilor sistemice în ştiinţa politică; 
- să argumenteze rolul subsistemului economic în dinamica sistemului politic internaţional; 

- să interpreteze relaţiile internaţionale contemporane din perspectiva teoriei sistemice; 

- să cunoască  specificul, principiile şi legităţile evoluţiei sistemelor internaţionale; 
- să analizeze relațiile externe ale Republicii Moldova din perspectiva dinamicii sistemului internațional. 

Integrare  
- să estimeze importanţa abordării relaţiilor internaţionale din perspectiva sistemică; 

- să determine relaţia dintre teoria sistemică şi teoria relaţiilor internaţionale; 

- să estimeze caracterul tranzitoriu al sistemului internaţional contemporan; 
- să propună sugestii în descrierea mecanismului funcţionării sistemelor internaţionale; 

- să identifice direcţiile principale ale cercetărilor sistemice; 

- să elaboreze referate, comunicări, teze şi alte proiecte de cercetare ştiinţifică. 

 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Teoria sistemică în relațiile internaționale. Prelegere interactivă cu suport electronic, Harta 

conceptuală 

Structura sistemelor internaționale. Prelegerea interactivă, Demonstrația, Stop cadru 

Funcţionarea sistemelor internaţionale. Prelegerea interactivă, Demonstrația, Stop cadru 

Transformarea sistemelor internaţionale. Prelegerea interactivă, Demonstrația, Stop cadru 

Sistemul mondial pre-modern. Brainstorming-ul, SINELG, Harta politică a lumii, 

Explicația 

Geneza sistemului internațional modern. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, Harta 

politică a lumii, 

Sistemul internaţional 1648-1815. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, Harta 

politică a lumii, 

Sistemul internaţional 1815-1914.  Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, Harta 

politică a lumii,  

Sistemul internaţional 1914-1945.  Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, Harta 

politică a lumii, 

Sistemul internaţional 1945-1990. Problematizarea, Știu/Vreau să știu/Am învățat, Harta 

politică a lumii, 

Sistemul internaţional contemporan: structura şi procesele. Tehnica 6/3/5 (brainwriting), SINELG, 

Problematizarea, Explicația 

Republica Moldova în contextul sistemului international. Problematizarea, Metoda piramidei, Tehnica 

scenariilor 
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Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr.  

crt. 

Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 

Teoriile sistemice și abordările 

elementariste 

 

Cooperare și 

colaborare. Lucrul în 

echipă 

Calitatatea analizei. 

2. 
Tipuri de sisteme internaționale. 

Studiu de caz  

Cooperare și 

colaborare. Lucrul în 

echipă 

Calitatatea analizei. 

3. 

Tipologii ale (sub)sistemelor 

premoderne 

Prezentări rezumative  

Lucrul diferențiat. 

Prezentarea Pawer 

Point (Prezi) şi 

dezbaterea în 

contradictoriu. 

Prezentarea 

proiectelor (Power 

Point) 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă      

  ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de 

realizare 

4. 

Realizarea referatului tematic:  

„Dinamica sistemului internațional 

contemporan”. 

Raport 

 

 

Elaborarea și 

prezentarea 

referatelor 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

•  metodologia de cercetare să corespundă 

ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de 

realizare 

5. 

Perspectiva Republicii Moldova în 

cadrul sistemului internațional 

contemporan  

Masă rotundă 

Prezentarea 

analizelor şi discuţii 

pe marginea lor 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie adecvat stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă 

ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de 

realizare 
 

Bibliografie selectivă 

 

1. Richard Haas. A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order. Penguin 

Publishing Group, 2017. 

2. Alister Miskimmon, Ben O'Loughlin, Laura Roselle. Forging the World: Strategic Narratives and International 

Relations. University of Michigan Press, 2017. 

3. Georg Sørensen. Rethinking the New World Order. Macmillan International Higher Education, 2016. 

4. Noam Chomsky. Who Rules the World? Hamish Hamilton, 2016. 

5. Maximilian Terhalle. The Transition of Global Order. Palgrave Macmillan, 2015. 

6. Joseph S. Nye. Is the American Century Over? Polity, 2015. 

7. Bremmer I. Superpower: Three Choices for America's Role in the World. Portfolio, 2015. 

8. Michael Pettis.The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy. 

Princeton University Press, 2014.  

9. Kissinger H. World Order. Penguin Books, 2014. 

10. John A. Vasquez, Colin Elman. Realismul si balanta de putere. Iași: Polirom, 2012. 

11. Paul Kennedy. Ascensiunea si decaderea marilor puteri. Transformari economice si conflicte militare din 1500 

pina in 2000. Iași: Polirom, 2011. 

12. Guzzini S. Realism şi relaţii internaţionale. Iaşi, 2000. 

13. Richard Little , Barry Buzan. Sisteme internaționale în istoria lumii. Iași: Polirom, 2009. 

14. Strange S. Retragerea statului. Difuziunea puterii în economia mondială, Bucureşti: Editura TREI, 2002. 

15. Waltz K. Teoria politicii internaţionale, Bucureşti: POLIROM, 2006 

16. Wallerstein I. Sistemul mondial modern. 4 vol. Bucureşti, 1992. 

17. Kissinger H. Diplomaţia. Bucureşti, 1998. 

18. Held D. Transformări globale. Iaşi, 2004. 

19. Țugui E. Uniunea Europeană în contextul reconfigurării sistemului politic internațional: teză de doctor în 

politologie. Chișinău, 2011. 

20. Țugui Eduard. Uniunea Europeană în accepțiunea teoriilor sistemice. În: MOLDOSCOPIE, Chisinau, 2007, 

nr. 30. 

21. Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения.,  Москва: Наука, 1976. 
 

https://www.google.md/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alister+Miskimmon%22
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https://www.google.md/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Georg+S%C3%B8rensen%22
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http://www.polirom.ro/catalog/autori/vasquez-john-a/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/elman-colin/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/kennedy-paul/

