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Descrierea cursului: 

Cursul Ascensiune spre Globalism: Politica externă a SUA, este axat pe cunoaşterea şi înţelegerea operațională a 

principiilor de politică externă în tradiția politică a Statelor Unite, explicarea multi-nivel şi multifactorială a 

principalelor evoluţii în politica externă SUA la nivel regional şi global; precum şi a ultimelor evoluţii a leadership-

ului american în politica mondială. 

Conținutul succint al cursului: Politica externă a SUA: elemente de continuitate şi schimbare. Politica externă a 

Statelor Unite: de la izolaționism spre globalism. Fundamentarea principiilor de politică externă în tradiția politică 

americană. Ascensiunea Statelor Unite spre globalism. Consolidarea Statelor Unite ca mare putere în cadrul sistemului 

internaţional la sf. sec XIX. SUA - supraputere în cadrul sistemului internaţional perioada Războiului Rece. Dispariția 

bipolarismului şi consolidarea leadership-ului american în cadrul sistemului internaţional. Statele Unite în faţa noilor 

provocări mondiale. S.U.A. la apogeu: imperiu sau lider?. Redefinirea intereselor fundamentale ale Statelor Unite în 

noul context geopolitic. Evoluţia conceptelor de bază a politicii americane în perioada post – bipolară. Politica 

americană de promovare a echilibrelor regionale şi internaţionale de putere. Procesul decizional în politica externă a 

Statelor Unite. Procesul decizional în politica externă: aspecte definitorii. Rolul Statelor Unite în cadrul Clubului 

nuclear. Strategii ale SUA privind neproliferarea nucleară. Leadership-ul american în cadrul organizaţiilor 

internaţionale. Studiu asupra rolului SUA în  NATO. Leadership-ul american în cadrul organizaţiilor economice 

internaţionale. Studiu comparativ FMI şi OMC. SUA la înc. sec. XXI: superputere sau o mare putere într-o lume 

multipolară? 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe:   

✓ delimita principalele etape în politica globală  a SUA;  

✓ analiza, compară şi evalua procesul decizional în politica externă americană; 

✓ identifica prioritățile ale Statelor Unite la nivel regional şi internaţional în diferite etape istorice; 

✓ identifica şi analiza principalele orientări și practici de politică externă şi de securitate  ale SUA; 

✓ evaluarea locului şi rolului Statelor Unite în politica mondială după sfârșitului Războiului Rece;  

✓ determinarea leadership-ului american la nivel regional şi internaţional la etapa actuală; 

✓ stabili zonele de interes strategic pentru SUA; 

✓ stabili zonele de interes strategic, prognoza eventualele ciocniri de interes şi conflicte pe viitor pentru SUA; 
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