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Conținutul unității de curs: 

Geografia istorică și politică a regiunii Mării Negre. Regimul strâmtorilor.  

Regiune și Regionalism. Dinamica cooperării regionale;  

Regimuri politice în regiunea extinsă a Mării Negre: democraţie și autoritarism;  

Turcia şi regiunea extinsă a Mării Negre; Rusia și interesele la Marea Neagră;  

Statele regiunii Mării Negre: politici regionale;  

Dezvoltare economică și securitate energetică în regiunea extinsă a Mării  Negre. OCEMN. 

Politicile Uniunii Europene în regiunea Mării Negre;  

Conflictele din regiunea extinsă a Mării Negre.  

Dilemele securității colective. Factori de risc. NATO și securitatea Mării Negre.  

Marea Neagră în secolul XXI: evoluții recente. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

noțiuni, termeni și concepte adecvate cursului; înţelege evoluţia regiunii Mării Negre în context istoric și politic 

actual; identifica dilemele securităţii în regiunea Mării Negre; explica diferențele în dezvoltarea statelor regiunii, 

gradul de democratizare și sursele de conflict; determina gradul de interconexiune și interdependență a statelor din 

regiune în contextul regionalizării și globalizării; evalua politici statale și regionale în spaţiul Mării Negre; 

aplica/utiliza cunoștințele obținute în situații practice și rezolvarea problemelor; lua decizii și propune soluţii pentru 

crizele regionale, precum cele legate de separatism, diverse dispute bilaterale, procesului de democratizare etc.; lucra 

independent individual/și în grup și elabora lucrări, prezentări, pregătirii studii de caz pe teme de interes; prezenta în 

faţa auditoriului (conferinţe, seminare, mese rotunde) rezultatele activităților de studiere, analizei și cercetării; 

construi discursuri; formula propuneri, teze; gestiona rațional timpul în procesul de lucru, în expunerea poziției și a 

prezentărilor, în diverse activități întreprinse; exprima coerent și clar în probleme actuale conexe regiunii Mării Negre; 

acționa autonom și obiectiv; manifesta activism și prezenta poziții ferme. 
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