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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / 

disciplinei 
S03O019 ISTORIA EUROPEI ȘI  AMERICII DE NORD 

Anul de studiu 

 

II Semestrul III Tipul de evaluare finală Ex. 

 

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

specialitate   

S Numărul de credite 5 

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

facultativă, LA – liber alese 

O oligatorie  

Total ore din planul de  

învăţământ 
150 

 

Total ore de studiu individual 75 

 

Total ore de auditoriu 75 

 

Titularul modulului / disciplinei Laiu Nicolae, dr., conf.univ.  

 

Facultatea Relații Internaționale și Științe 

Socio Umane 

 
Numărul total de ore auditoriale 

(pe semestru)  
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 

SemIII   

120 

 

 

45 

  

 

 

 

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 evenimentelor şi fenomenelor care s-a produs în această perioadă; 
 Să identifice sursele şi să interpreteze etapele originile raporturilor dintre diferite state în 

perioada nominalizată; 
 Să descrie interacţiunea diverselor manifestări ale statelor europene; 
 Să analizeze raporturile internaţionale ale statelor europene și Americii de Nord în condiţiile 

concret-istorice în care s-au produs. 

 

Aplicare  

  Să stabilească rolul evenimentelor istorice care au avut loc; 
 Să explice factorii şi cauzele principale care au contribuit la evoluţia raporturilor internaţionale 

din această perioadă; 
 Să realizeze analiza sistemică în studiul istoriei contemporane; 
 Să determine specificul raporturilor internaţionale după cele două războaie mondiale; 
 Să compare raporturile internaţionale în perioada interbelică şi războiul rece; 
 Să estimeze transformările fundamentale în Europa după al doilea război mondial; 
 Să evalueze raporturile dintre statele europene și SUA la etapa contemporană; 

 să demonstreze evoluţia procesului politic şi diplomatic în relaţiile dintre state; 
 să posede o cultură politică înaltă în aprecierea raporturilor internaţionale. 

 

Integrare  
 Să stabilească rolul istoriei statelor europene și SUA în sistemul ştiinţelor contemporane; 
 Să posede o viziune de ansamblu asupra raporturilor internaţionale; 
 Să evalueze transformările politice în Europa după destrămarea lagărului socialist şi a URSS; 
 Să recomande decizii eficiente în realizarea noilor raporturi dintre statele; 

 Să aprecieze rolul organismelor internaţionale şi regionale în stabilirea de noi raporturi statale în 
Europa; 

 Să poată aplica cunoştinţele teoretice în activitatea practică; 
 Să elaboreze proiecte de colaborare a statelor în diferite probleme; 
 Să manifeste capacităţi de a lua decizii optime în condiţii controversate ale realităţii 

contemporane; 
 Să aprecieze argumentat evenimentele politice contemporane; 
 Să estimeze activitatea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și internațională. 

 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Statele Occidentale şi America de Nord în anii primului război 
mondial. Conferinţa de pace de la Paris. 

Prelegerea interactivă, Problematizarea, Brainstorming-ul 

Franţa şi Marea Britanie în anii 1918-1939 Prelegere cu suport electronic,, SINELG, Explicația 
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Rusia Sovietică, SUA anii 1918-1939 Prelegere cu suport electronic, Brainstorming, Dezbatere 
 

Germania şi Italia anii 1918-1939 Prelegere cu suport electronic, Problematizarea, Tehnica 
scenariilor, Dezbatere 

Statele europene în anii războiului al doilea mondial Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG, 
Studiu de caz 
 

Raporturile internaţionale după cel de-al doilea război mondial Prelegere cu suport electronic, Dezbateri SINELG, Discuţie 

euristică 
 

URSS şi constituirea blocului comunist Prelegere cu suport electronic, Problematizare, Stiu/Vreau să 
știu/Am învățat  
 

Statele Unite ale Americii anii 1945-2017 Prelegere cu suport electronic, Explicație 
Analiză și sinteză 

Colapsul URSS, constituirea statelor independente Prelegere cu suport electronic, Brainstorming-ul, Învățarea prin 
descoperire, Explicație  
 

Abandonarea perspectivei comuniste de statele est-europene Exercițiul, Problematizarea 
 

Statele occcidentale şi America de Nord la etapa 

contemporană 

Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă, 

Simulările, Proiectul 

 

 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 

Primul Război Mondial 

 

Soluţionarea 

speţelor  în baza 

izvoarelor istorice 

 Evaluarea soluţiilor prezentate. 

2. 

Relațiile 

internaționale în 

perioada interbelică 

Referate: Studiu RI 

 

 Prezentarea şi aprecierea referatului 

3. 

 

 

 

 

 

Al  2-lea Război Mondial Analiza cauzelor, 

etapelor, 

participanților și 

consecințelor 

 Prezentarea aprecierilor şi dezbaterilor în 

contradictoriu. 

4  Destrămarea URSS  Referate  Prezentarea şi aprecierea referatului 

5 

Republica Moldova în 

cadrul relațiilor 

internaționale 

contemporane 

Masă rotundă  Comunicări, aprecieri și dezbateri. 
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11. Petrenco A. Istoria Universală. Epoca Contemporană. Prelegeri. Chişinău 2012 
12. Simon Bulmer, Statele membre ale UE, Chişinău 2009. 
13. William H. McNeill Ascensiunea Occidentului, Editura „Arc”, Chişinău, 2000.  
14. А. А. Кредер Курс лекций по новейщей историй стран Европы и Америки, Москва, 2004.  
15. А. М. Родригес , М. В. Пономарева Новейшая История стран Европы и Америки, в 3-х чястях, Москва, 2005.  
16. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова Всемирная история, Москва, 2000.  
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