Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Științe Socio - Umane
Departamentul de Relații internaționale, științe politice și studii de securitate
Asistent universitar, perioadă determinată, poziția 32, disciplinele: Instituții și organizații
internaționale, Politica externă și de securitate a României, Politica externă și de securitate comună,
Politică externă și diplomație, Introducere în relații internaționale, Relațiile internaționale în spațiul
euro-asiatic, Evoluții geopolitice din spațiul eurasiatic, Istoria relațiilor internaționale; Istorie politică
modernă și contemporană; Istoria integrării europene; Instituții și politici europene.
a. Descrierea postului
Postul de asistent, poziţia 32, Departamentul de Relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi studii
de securitate, cuprinde activităţi de seminar adresate studenţilor de la toate pogramele de licență,
care trebuie să-şi însuşească elementele generale privind politicile și instituțiile europene, politicile
în domeniul securității precum și problematica spațiului euro-asiatic în conexiune cu istoria
perioadei moderne și contemporane. Candidatul ideal pentru această poziție trebuie să fie
doctorand în Istorie; are cel puțin un nivel de studii (licență, master sau doctorat) absolvit în
domeniul Științe Politice și utilizează la nivel avansat limba engleză (cercetare, predare – având în
vedere planurile pe termen lung ale departamentului de diversificare a ofertei educaționale).
b. Atribuțiile specifice postului
Postul de asistent universitar cuprinde un număr de 10 ore (convenționale) de activități didactice
(ore de seminar și laborator).
Activitățile aferente ale acestui post sunt:
-

susținerea de activități didactice (stabilirea obiectivelor disciplinelor ținând cont de
competențele care trebuie formate studenților, corelarea obiectivelor cu modalitățile de
evaluare, realizarea materialelor didactice necesare parcurgerii disciplinelor);

-

realizarea activităților de tutorat și consultații săptămânale cu studenții;

-

participarea la comisiile de admitere și licență;

-

atragerea de fonduri prin proiecte de cercetare științifică;

-

realizarea de publicații științifice în limbi de circulație internațională (engleză) prin care să
cumuleze anual un scor de minimum 200 de puncte în conformitate cu grila prevăzută în
regulamentele ULBS în vigoare;

-

participare la organizarea evenimentelor științifice ale departamentului;

-

participarea anuală cu lucrări științifice la minimum o conferință științifică națională și una
internațională desfășurată în străinătate;

-

participarea la ședințele departamentului și la întâlnirile de lucru ale colectivului;

-

participarea ca membru al departamentului la formarea strategiilor, politicilor și planurilor
departamentului și la urmărirea performanței acestuia;

-

alte atribuții specifice.
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c. Calendar
Înscrieri: 05.12.2016 – 20.01.2017
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 06.02.2017 - 09.02.2017
d. Tematica probelor
1. Principalele concepte din politica externă;
2. Instrumentele politicii externe;
3. Modele de decizie în politica externă;
4. Curente de gândire în politica internaţională;
5. Organizaţii internaţionale. Aspecte teoretice;
6. Politica externă şi securitatea internaţională;
7. Analiza politicii externe a S.U.A;
8. Analiza politicii externe a Federaţiei Ruse;
9. Politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene;
10. Starea de securitate şi starea de insecuritate a naţiunii din perspectiva gestionării crizelor;
11. Globalizarea ameninţărilor la adresa securităţii internaţionale şi gestionarea crizelor;
12. Impunerea păcii din perspectiva O.N.U.;
13. Consiliul de Securitate al O.N.U. şi managementul conflictelor.
b. Bibliografia aferentă tematicii:
1. *** Strategia de securitate internă a Uniunii Europene, către un model european de securitate,
Bruxselles, 2010;
2. *** Strategia de Securitate Naţională 2006;
3. *** Strategia Naţională de Apărare, 2010;
4. Bauwens, W; Reychler, L., Arta prevenirii conflictelor, Bucureşti, 1996;
5. Bădălan, Eugen; Frunzeti, Teodor, Acţiunile militare altele decât războiul, Editura Militară,
Bucureşti, 2001;
6. Bucureşt, 2008;
7. Buzan, Barry, Little, Richard, Sistemele internaţionale în istoria lumii, Ed. Polirom, Iaşi, 2009;
8. Goldstein, Joshua, Pevehouse, Jon, Relaţii internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi,
9. 2008;
10. Hitrop, J. M., Udall, S., Arta negocierii, Bucureşti, 1998
11. Kagan Robert – Despre paradis şi putere. America şi Europa în noua ordine mondială, Antet, 2005;
12. Keohane, Robert, Nze, Joseph, Putere şi interdependenţă, Ed. Polirom, Iaşi, 2009;
13. Kissinger Henry - Diplomaţia, Bucureşti, 1999;
14. Kissinger, Henry, Are nevoie America de o politică externă?, Incitatus, Bucureşti, 2002
15. Miroiu, Andrei, Ungureanu Radu-Sebastian (coord.), Manual de relaţii internaţionale, Ed.
Polirom, Iaşi, 2006;
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16. Morgenthau, Hans, Politica între naţiuni, Ed. Polirom, Iaşi, 2007.
17. Motoc, Iulia, Cioculescu, Şerban, Manual de analiză a politicii externe, Ed. Polirom, Iaşi, 2010;
18. Puşcaş Vasile, Relaţii internaţionale contemporane, Cluj, 1999.
19. Riordan Shaun – Noua diplomaţie, Antet, Bucureşti,2004;
20. Rizescu Gheorghe – Diplomaţia parlamentară, Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
21. Sharp, Paul, Diplomatic Theory of International Relations, Cambridge University Press, New
York, 2009;
22. Stean, Jill, Pettiford, Lloyd, Introducere în relaţiile internaţionale. Perspective şi teme, Ed. Antet,
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