FIŞA DISCIPLINEI

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. / . .

(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia
Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţă
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
2.1. Denumirea disciplinei

Departamentul de Studii Europene
Politici comunitare III. Problema minorităţilor
naţionale în UE
Lect. univ. dr. Toró Tibor
Lect. univ. dr. Toró Tibor

2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs
2.3. Titularul (ii) activităţilor de seminar
laborator
proiect
2.4. Anul de studiu 3 2.5. Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare C

2.7. Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
3
Din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar
săptămână
3.4. Total ore din planul de
42 Din care: 3.5. curs
28 3.6. seminar
învăţământ
Distribuţia fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activităţi:
3.7. Total ore studiu individual
33
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Numărul de puncte de credit

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Nu există
4.2. de competenţe
Se recomandă cunoașterea limbii engleze
5. Condiţii (acolo unde este cazul)

DO

1
14
ore
10
10
10
1
2
-

5.1. De desfăşurare a cursului
5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

Proiector
Prezența aduce o componentă a notei finale
Proiector
Prezența de 70% este obligatorie
Parcurgerea bibliografiei pt. seminar este obligatorie

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Acumularea unor cunoștințe, însușirea limbajului specific al domeniului
 Însușirea metodologiei specifice studiului disciplinei și a modului de aplicare a acestora
 Însușirea unor competențe privind redarea în scris și verbal a cunoștințelor dobândite
 Competențe privind realizarea unor lucrări și referate științifice pe baza unei bibliografii de
specialitate





Analiza și aprecierea unor studii de caz
Realizarea unor lucrări de specialitate cu respectarea normelor etice ale științei
Cunoștințele dobândite să fie o resursă științifică în abordarea unor teme privind viața
publică și politică.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Scopul cursului este prezentarea noţiunilor de bază în domeniul politicilor
privind minorităţile naţionale, având în vedere revigorarea în spaţiul
european a problematicii minoritare. Problematica are o importanţă deosebită
în UE, conform devizei formulate, UE se dorește a fi un spațiu european al
naţiunilor şi regiunilor, cu accent clar pe problema diversităţii etnicoculturale. Totodată, tema capătă valenţe noi datorită fenomenelor şi
proceselor din Europa Centrală şi de Est, cu ţări membre UE, spațiu in care a
avut loc şi continuă – vezi cazul Cosovo – dezmembrarea (fostelor) ţări
federale.
Studenții realizează in cadrul disciplinei studii de caz privind situația
minorități maghiare din România, cu scopul de a însuși competențele
necesare capacității de a efectua analize în acest domeniu. Studenții sunt
pregătiți să abordeze teme și subiecte dintr-un domeniu, care ne afectează pe
noi toți deopotrivă – majoritari sau minoritari.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Introducere.
2. Conceptul de minoritate, grup etnic. Tipologii
3. Istoria problematicii minoritare
4. Conflictul etnopolitic.
5. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 1. Integrare și
multiculturalism
6. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 2. Drepturile
omului și lupta împotriva discriminării

Metode de predare
Beszélgetés
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
7. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 3. Partide
Prezentare, discuții
politice. Modelul triadic nexus
2 ore
8. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 5. Drepturi
Prezentare, discuții
lingvistice, regimuri lingvistice
2 ore
9. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 6. Autonomie, Prezentare, discuții
federalism, power-sharing
2 ore
10. Stat națiune, minoritate națională și stat mamă. Prezentare, discuții
O relație triadică
2 ore
Prezentare, discuții
11. Problematica romilor
2 ore
Prezentare, discuții
12. Modele de rezolvare a problematicii
minorităților naționale
2 ore
13. Posibilități în cercetarea minorităților naționale Prezentare, discuții
2 ore
Discuții libere
14. Recapitulare
Bibliografia obligatorie
Kántor Zoltán – Majtényi Balázs: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Bp., Rejtjel, 2005.
Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák. Budapest, Gondolat, 2007
Szarka László-Bárdi Nándor: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században, Gondolat, Budapest, 2008
Horowitz, Donald: Ethnic groups in conflict. University of California Press, 2000
Bibliografie facultativă
Bodó Barna: Az identitás egyetemessége, Polis, Kolozsvár, 2004
Salat Levente: Etnopolitika – a konfliktustól a méltányosságig. Marosvásárhely, Mentor, 2001
8.2. Seminar
Metode de predare
Observaţii
1. Introducere
Discuții libere
2. Mituri în cercetarea naționalismului

Prezentare, discuții

3. Relațiile româno-maghiare: fac sau nu fac parte
maghiarii din națiunea română?
4. Viitoriul maghiarilor din România. Demografia și
consecințele acesteia.
5. Integrare sau asimilare

Prezentare, discuții

6. Documente internaționale și europene în protecția
minorităților naționale
7. Politica maghiarilor din România.
UDMR/PPMT/PCM și maghiarii din România.
Alegerile locale și parlamentare în 2016.
8. Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare
și Convenția cadru protecția minorităților naționale
9. Drepturi lingvistice în România

Prezentare, discuții

10. Autonomie teritorială sau culturală în România.
Realitate și posibilități
11. Duble relații: Din care comunitate politică fac
parte maghiarii din România: cea ungară, sau cea
română?
12. Modele de protecția minorităților naționale 1

Prezentare, discuții

13. Modele de protecția minorităților naționale 2

Prezentare, discuții

Prezentare, discuții
Prezentare, discuții

Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții

Prezentare, discuții
Prezentare, discuții

14. Concluzii
Discuții libere
Bibliografie
Bognár Zoltán: Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott

törvénytervezetek. In: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Fejtő Ferenc, Salat Levente, Ludassy
Mária, Egry Gábor és Bognár Zoltán írásai. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,
Budapest, 2006
Horváth István: Románia: A kisebbségi nyelvi jogok és intézményes érvényesülésük. In Eplényi Kata és
Kántor Zoltán (szerk.) Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai.
Nemzetpolitikai Kutatóintézet – Lucidus Kiadó, Budapest, 2012, 172-198
Kiss Tamás – Barna Gergő: Erdélyi magyarok a magyarországi és a romániai politikai térben.
Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről, 50 szám. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár,
2013
Kiss Tamás – Barna Gergő: Népszámlálás 2011. Erdélyi magyar népesedés a XXI. század első évtizedében
– Demográfiai és statisztikai elemzés. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről, 43. szám, Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012
Kiss Tamás ─ Barna Gergő ─ Székely István Gergő: A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az
RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás átalakulása. Magyar Kisebbség, Új sorozat, XVIII.
évfolyam, 2013/2 szám, 7-40
Salat Levente: A politikai közösség kérdése a többség-kisebbség viszonyának nézőpontjából. Magyar
Kisebbség, 2011/3-4 szám, 159-190
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Dezvoltarea competențelor de comunicare
 Eficacitatea analizelor întreprinse
 Interdisciplinaritate
 Cunoștințe profunde, grad de informare ridicat
 Cunoașterea limbajului de specialitate
10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs
10.5 .

Seminar

Cunoștințe de
specialitate
Parcurgerea bibliografiei
Prezentare și participare
la dezbateri
Mini-eseu

Examen scris
Examen scris
Lucru individual

Predare lucrare
Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
 cunoașterea bibliografiei obligatorii
 prezență de min. 70% la curs și seminarii – se ia în calcul la nota finala
 stăpânirea conceptelor de bază
 realizarea unui punctaj minim de 50 % la fiecare probă
Data completării
10. 09. 2017

10.3. Pondere din nota
finală
60%
20%
20%

Semnătura titularului disciplinei

Semnătura titularului/rilor de aplicații

..................................

...................................

Data avizării în departament
21.09.2017

Semnătura directorului de departament
…............................

