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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 Geopolitică și geoistorie,  
Anul universitar 2017-2018. 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea din Pitești 
1.2 Facultatea  Teologie, Litere, Istorie și Arte 
1.3 Departamentul Istorie 
1.4 Domeniul de studii 263303 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studiu / calificarea Zi/Istorie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Geopolitică și geoistorie 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ dr. Petre Otu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator Lect univ dr. George Ungureanu 

2.4 Anul de 
studii III 2.5 Semestru

l II  2.6 Tipul de 
evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei A 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat 1 
Examinări 6 
Alte activităţi .....  
3.7 Total ore studiu individual 67 
3.8 Total ore pe semestru  109 
3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea unor cursuri de istorie modernă şi contemporană 
universală, istoria sud-estului european 

4.2 De competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului - 

5.2 De desfăşurare a 
laboratorului - 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
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• C1:  profesionale. 
-Cunoaşterea evoluţiei sinuoase a geopoliticii şi geoistoriei şi utilizarea corectă a 
principalelor paradigme şi concepte ale disciplinei în lumina celor mai recente cercetări.   
-Înţelegerea rolului geopoliticii şi geoistoriei în ansamblul  profilului absolventului de 
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• CT2:tranversale 

-Dezvoltarea capacităţii de analiză a fenomenelor şi proceselor istorice, prin includerea 
metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de natură geopolitică şi geoistorică. 
 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Aprofundarea instrumentarului teoretic al geopoliticii şi geoistoriei, a 
criteriilor, principiilor şi metodelor utilizate în analiza geopolitică şi 
geoistorică 
 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 
A. Obiective cognitive 
-Înţelegerea contextului apariţiei şi evoluţiei geopoliticii ca disciplină de 
sine stătătoare, a rolului ei în cadrul sistemului ştiinţelor. 
 -Cunoaşterea principalelor teorii şi concepţii geopolitice şi geoistorice 
până la începutul secolului al XXI-lea.  

 
B. Obiective procedurale 
-Expunerea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; 
-Problematizarea, analogia şi comparaţia; 
 
C. Obiective atitudinale 
-Manifestarea unei atitudini coerente şi pozitive faţă de importanţa 
disciplinei  geopolitică şi geoistorie pentru profilul absolventului de 
istorie. 

-Dezvoltarea unei atitudini proactive şi critice faţă de perspectivele teoretice 
oferite de geopolitică şi geoistorie în cadrul disciplinelor din planul de 
învăţământ. 

  
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Geopolitica şi geoistoria; concept şi statut 
epistemologic 

2 

 Prelegerea, 
demonstrați

a 

Harta,  
power-point 
Dicționare 

Albume și atlase 

2 Apariţia geopoliticii și geistoriei; personalităţi 
fondatoare. 

2 

3 Şcoala geopolitică și geoistorică germană  2 
4 Şcoala geopolitică franceză  2 

5 Şcoala de la Annales şi impactul ei asupra gândirii 
geoistorice 

2 

6 Doctrine geopolitice şi geoistorice în mediul anglo-
saxon. 

2 
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7 Şcoala geopolitică şi geoistorică românească în 
secolul al XX-lea 

2 

8 
Evoluţia geopoliticii şi geoistoriei pe plan universal 
în a doua jumătate a secolului al XX-lea și începutul 
secolului al XXI-lea. 

2 

9 
Paradigme geopolitice şi geoistorice - puteri 
continentale şi puteri maritime; centru -periferie; 
reţelele 

4 

10 Frontierele din perspectivă geoistorică şi geopolitică 2 
11 Hărţile mentale ale identităţilor. Panismele 4 

12 
Globalizare,geopolitică,geoistorie şi revoluţie 
informaţională. Interferenţe, convergenţe, diferenţe, 
consecinţe 

2 

Bibliografie 
1.Braudel, Fernand, Mediterana şi lumea mediterană în epoca lui Filip al II-lea,volumul I-VI, 
traducere de Mircea Gheorghe, prefaţă de Alexandru Duţu, Editura Meridiane, 1985,1986. 
2.Idem, Gramatica civilizaţiilor, vol. I-II, în româneşte de Mircea Moarcăş, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1994. 
3.Brătianu, Gheorghe I., Marea Neagră.De la origini la cucerirea otomană, vol.I-II, traducere 
de Michaela Spinei, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de Victor Spinei, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1988. 
4. Chauprade, Americ, Thual, Francois, Dicţionar de geopolitică: state, concepte autori, 
traducere, note şi postfaţă de Şerban Dragomirescu, Editura Corint, Bucureşti, 2004. 
5 Colas, Dominique, Dicţionar de gândire politică. Autori, opere, noţiuni, ediţia a doua, 
traducer Dumitru Purnihescu, Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010. 
6.Conea, Ion, Golopenţia, Anton, Popa-Vereş, M., Geopolitica, Criterion Publishing, 
Bucureşti, 2009. 
7.Didă, Diana, Şcoala geopolitică românească.Proiectul sociologic al geopoliticii interbelice, 
Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2012 
8.Encel, Frédéric, Orizonturi geopolitice, traducere din franceză de Adrian Ciubotaru, Cartier 
Istoric, Chişinău, 2011. 
9.Kaplan, Robert D., Răzbunarea geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare şi 
lupta împotriva destinului, prefaţă de Paul Dobrescu, traducere din limba engleză de Mihai 
Gafiţa,  Editura Litera, Bucureştri, 2014 
10.Neguţ, Silviu, Geopolitica. Universul puterii, Meteor Press, Bucureşti, 2008. 
11.Serebrian, Oleg, Dicţionar de geopolitică, Polirom, Iaşi, 2006. 
12.Otu, Petre, Geopolitica și geoistoria. Note de curs, București, 2017. 
 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Marea Neagră, evoluţii istorice, semnificaţii 
geopolitice în contemporaneitate 2 

Dezbaterea, 
 Controlul 
studiului 

bibliografiei
Chestionare 
Lucrări de 

control. 

Harta,  
power-point 
Dicționare 

Albume și atlase 

2 Geoistoria în concepţia lui Fernand Braudel 2 

3 Gheorghe I. Brătianu- viziunea unui istoric asupra 
geopoliticii 

2 

4 Dimensiunea geopolitică şi geoistorică a migraţiilor 2 

5 De la Carol cel Mare la Uniunea Europeană. O istorie 
a proiectelor Europei Unite 

2 

6 Semnificaţii geopolitice şi geoistorice ale crizei din 
Orientul Mijlociu. 

2 

7 Geopolitica limbilor. Cazul „moldovenismului” 2   
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Bibliografie: 
 Braudel, Fernand, Mediterana şi lumea mediterană în epoca lui Filip al II-lea,volumul I-VI, 
traducere de Mircea Gheorghe, prefaţă de Alexandru Duţu, Editura Meridiane, 1985,1986. 
2.Idem, Gramatica civilizaţiilor, vol. I-II, în româneşte de Mircea Moarcăş, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1994. 
3.Brătianu, Gheorghe I., Marea Neagră.De la origini la cucerirea otomană, vol.I-II, traducere 
de Michaela Spinei, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de Victor Spinei, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1988, 
4Judt, Tony, Epoca postbelică.O istorie a Europei de după 1945, traducere de Georgiana 
Perlea, postfaţă de Mircea Mihăieş, Polirom, 2008. 
5.Marea Neagră de la lacul bizantin la provocările secolului XXI, culegere de studii, 
coordonator: general-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, Editura Militară, Bucureşti, 2006. 
6. Kennedy, Paul, Ascensiunea şi decăderea marilor puteri.Transformări economice şi conflicte 
militare din 1500 până în 2000, traducere de Laurenţiu Ursu, Teodora Moldovanu, Lucia Dos, 
Ramona Lupu, postfaţă de Andrei Miroiu, Polirom, Iaşi, 2011. 
Dobrescu, Paul,Un deceniu cât un secol. Secolul lumii emergente, comunicare. ro, București, 
2014. 
7 Dungaciu, Dan, Cristea, Darie (editori), Doctrine, strategii politici. De la discursul geopolitic 
la operaţionalizarea securităţii internaţionale, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii 
Internaţionale, Bucureşti, 2012. 
8. Mocanu, Martha-Maria, Vișan, Elena-Roxana, Codiță, Dumitru, Fenomenul migraționist și 
statutul actual al refugiaților. Considerații teoretice și practice, Editura Karta-Graphic, Ploeiști, 
2016. 

 
 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 În măsura posibilităților, studenții vor fi încurajați să participe la sesiuni științifice, la dezbateri pe 
probleme ale relațiilor internaționale contemporane, la lansări de carte etc. 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  

din nota 
finală 

10.4 Curs 

- calitatea şi coerenţa  tratării 
celor celor subiecte  abordabile 
în manieră  explicativ-
argumentativă şi interpretative.     

-examen oral 

 
50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 

-prezența și contribuția la 
dezbaterea problemelor și 
temelor de seminarii; 
- încurajarea opiniilor proprii pe 
baza studierii bibliografiei 
indicate. 

- prezența; 
-activitatea în cadrul 
seminarului; 
-evaluări periodice; 
-referate și susținerea 
acestora 

50% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

Cerințe pentru nota cinci 
-Studentul trebuie să participe la cel puţin jumătate din cursuri şi seminarii, să 
realizeze un referat având la bază bibliografia indicată, care să respecte 
normele academice în vigoare. La evaluările periodice să obţină rezultate 
satisfăcătoare. La evaluarea finală, studentul să facă dovada însuşirii  
programei, să aibă o capacitate corespunzătoare de analiză, să fie capabil să 
explice cel puţin o parte din aparatul conceptual al disciplinei geopolitică şi 
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geoistorie. 
Cerințe pentru nota zece 
-Studentul trebuie să realizeze integral cerinţele privind participarea la cursuri 
şi seminarii, să facă dovada unei bune cunoaşteri a bibliografiei minimale, să 
prezinte coerent şi argumentat problemele de bază ale programei, să explice şi 
să analizeze într-o manieră proprie aparatul conceptual. La activităţile din 
cadrul seminarului să obţină rezultate maxime, iar referatul să respecte 
integral normele academice în vigoare. 
 

 
 
Titular de curs, 
                                                                         Prof. univ dr. 

                   Petre Otu.      
Titular de         seminar 

Lect. univ. 
George Ungureanu 

Data completarii 
___septembrie_____   
 
Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,   Director 
de departament, 
___septembrie_____     (prestator)   (beneficiar), 
      .....    ..... 
 
 
 


