Nume câmp

Descriere

Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcție
Discipline din planul de
învățământ

Istorie si Filosofie
Studii Internationale si Istorie Contemporana
56
Asist. Univ.dr.
Introducere în studii internaţionale şi studii de securitate(Ro)
Teorii ale relaţiilor internaţionale(Ro+Eng)
Istoria integrării europene (Ro)
Analiza politicii externe a României (Ro)
Studii de securitate/ Relatii Internaționale și Studii
Europene
Postul satisface nevoile de predare și cercetare ale
programelor de studii din domeniul securitate/relatiilor
internaționale și studii europene, pentru programele de
licență: Studii de Securitate/Relații Internaționale si Studii
Europene(linia romană de studiu si linia engleză) ale
Departamentului de Studii Internaționale și Istorie
Contemporană.

Domeniu științific
Descrierea postului scos la
concurs

Candidații, la ocuparea unui post didactic de asistent,
trebuie să dețină titlul de doctor în Relații Internaționale
și Studii Europene, să îndeplinească standardele academice
necesare ocupării postului iar palmaresul științific să fie
în strânsa legatură cu disciplinele incluse în postul scos la
concurs.
Intrucât în structura postului se regăsește și un seminar în
limba străină, la dosar trebuie depus și un certificat de
competență lingvistică valabil pentru limba engleză
(Cambridge, Alpha, Lingua, sau alte certificate similare),
cu un minimum de punctaj de 23 de puncte sau nivel
intermediar plus.
Atribuții

Activitățile aferente postului de asistent includ:
1.
activitati de predare;
2.
participarea la activitatea de cercetare a
departamentului si publicarea de lucrari stiintfice;
3.
îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a
studiilor, a lucrărilor de licenţă şi de absolvire;
4.
activităţi de evaluare în cadrul concursurilor de

Data și ora susținerii probei
scrise și a prelegerii(proba
orală)
Locul susținerii probei scrise
și a prelegerii(proba orală)
Probele de concurs, data, ora
și locul de susţinere a acestora
(inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.)

Tematica și bibliografia
probelor de concurs

admitere si al comisiilor de finalizare a studiilor;
5.
activități de tutoriat și consultaţii cu studenţii;
6.
îndrumarea
cercurilor
știintifice
in
cadrul
departamentului;
29 iunie 2017, ora 10.00- proba scrisă
29 iunie 2017, ora 12.00- proba orală
Facultatea de Istorie si Filosofie, Departamentul de
Studii Internaționale și Istorie Contemporană, str.M.
Kogălniceanu nr.1, etajul III, sala 305
Proba scrisă: examen scris- 29 iunie 2017, ora 10.00,
Probă orală: susținerea unui seminar (în limba engleză)- 29
iunie 2017, ora 12.00, Facultatea de Istorie si Filosofie,
Departamentul de Studii Internationale si Istorie
Contemporana, str. M. Kogalniceanu nr. 1, etajul III, sala
305.
Dosarul individual, proba orală și proba scrisă contează în
proporții egale la nota finală acordată în referatul
individual de apreciere întocmit de fiecare membru al
comisiei de concurs.
Comisia de concurs stabilește titlul pentru proba orală și îl
anunță candidatului/candidaților cu 48 de ore înaintea
prelegerii.
Tematică de concurs este valabilă atât pentru proba scrisă
cât și pentru cea orală
Tematică:
1. Planuri de confederare ale spațiului european în secolele
XIV_XIX
2. Teoriile integrării europene
3. Evoluția procesului de integrare europeană
4. Instituții europene și proces decizional în Uniunea
Europeană
5. Idealismul și liberalismul- perspective teoretice ale
relațiilor internaționale
6. Realismul în relațiile internaționale
7.Abordări socio-constructiviste în teoria relațiilor
internaționale
8. Teoriile cooperării internaționale și ale integrării

Bibliografie:
1. Buzan, Barry, Securitatea, CA Publishing,2011
2. Dunne, Tim, Kurki, Milja şi Smith, Steve, International Relations
Theory: Discipline and Diversity, Oxford University Press, ed. a 2-a,
2007.
3. Duroselle, Jean Baptiste, L’idée d’Europe dans l’histoire,

Denoel, Paris, 1965
4.Goldstein, Joshua, Relații Internaționale, Polirom, Iași, 2008
5. Marino, Adrian, Pentru Europa, Polirom, Iasi, 1999
6. Griffiths, Martin, Relaţii internaţionale. Şcoli, curente, gânditori,
Editura Ziua, Bucureşti, 2003

7. Ivan, Adrian, Perspective teoretice ale construcției europene,
Eikon, Cluj Napoca, 2003
8.Ivan, Adrian, Sub Zodia „Statelor Unite ale Europei" de la ideea
europeană la comunităţile economice europene, Cluj-Napoca, C&A
Publishing, 2009

9.Ivan, Adrian, Teorii şi practici ale integrării europene, Ed. C&A.
Publishing, Cluj Napoca, 2015

10.Ivan Adrian, Statele Unite ale Europei: Uniunea Europeană
între interguvermentalism si supranaționalism, Institutul
European, Iasi, 2007
11.Gerbet, Pierre, La construction de l Europe, Polirom, Iasi,
1999
12.Stephanie

Lawson,

RelaŃii

Publishing, Cluj Napoca, 2010.

InternaŃionale,

Ed.

CA

13.Miroiu, Andrei, Manual de Relații Internaționale, Ed Polirom,
Iasi, 2006
14. Morgethau, Hans, Politics Among Nations, Polirom, Iași,
2006
15. Nye, Joseph, The Future of Power, Public Affairs New York,
2011
16. Viotti, Paul; Kauppi, Mark; International Relation Theory,
Realism, Pluralism, Globalism and Beyond, Boston, 1999.
17. Waltz, Kenneth, Omul Statul și Razboiul, Polirom, Iasi, 2001

Descrierea procedurii de
concurs

Proba scrisă va începe la orele 10.00, în sala 305.
Proba orală se va desfășura în aceeași sala cu începere de
la orele 12.00. Fiecare candidat, în ordine alfabetică,
susține un curs de minim 30 de minute (prelegere), pe baza
titlului comunicat de către comisia de concurs. Comisia
notează în baza procesului verbal susţinerea şi stabileşte
ierarhia concursului coroborând rezultatele probei scrise,
cu cea a prelegerii publice și cu evaluarea dosarului
candidatului/ candidaților, fiecare dintre acestea fiind
reflectate în proporții egale în nota finală.

Director DSIIC,
Prof.univ.dr. Adrian Ivan

