Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 7/27.09.2018

FIŞA DISCIPLINEI
(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituția de învățământ 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” din municipiul Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca
Relaţii internaţionale şi studii europene
Masterat
Diplomaţie şi studii interculturale
Licenţiat în diplomaţie şi studii interculturale

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene
Concepte europene
Asistat integral
Asistat parțial:
Neasistat
x

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Tip activitate
2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului
2.4. Titularul(ii) activităților de
seminar
2.5. Anul de studiu i
2.9. Categoria
formativă

2.6. Semestrul

S

2.10
Categoria
disciplinei

Conf. Univ. Dr. Ferkelt Balázs
2

DS

2.7. Forma de
verificare
2.11. Codul
disciplinei

e

28

Din care: 3.5. curs

DI

KMPP0041

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
2
Din care: 3.2. curs
0
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

2.8. Tipul disciplinei

0

3.3. seminar /
laborator/
proiect/
practică
3.6. seminar/
laborator/
proiect/
practică

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Total ore studiu individual
3.10. Distribuția fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe
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 activități:

2

28

5
125
97
ore
35
18
28
12
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
•
este de folos dacă studentul a urmat deja cursuri de istoria
integrării europene
4.2. de competențe

•
cunoaşterea recomandată a vreunuia dintre limbile de circulaţie
internaţională
•
cunoaşterea profundă a geografiei politice ale Europei

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. De desfășurare a cursului
5.2. De desfășurare a
seminarului/laboratorului/proiectului/practicii

•
•
•

existenţa de laptop/calculator şi proiector
existenţa tablei
prezenţa deosebit de recomandată a studenţilor la
curs

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competențele specifice acumulate
• Proiectarea de strategii în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene.
Selectarea conceptelor fundamentale pentru analiza evoluţiilor politico-instituţionale.
Recunoaşterea metodelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea proceselor şi
strategiilor specifice acestui domeniu. Elaborarea de analize de specialitate în domeniul
relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene.
•

Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale. Identificarea cadrului european şi
internaţional relevant în domeniul elaborării proiectelor. Determinarea şi explorarea
domeniilor de interes şi priorităţilor în politici europene şi internaţionale.

•
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi
adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii.
•
Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest
sens, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională
(internet, baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc).

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

•
Familiarizarea studenţilor cu principalele aspecte şi caracteristici ale
evoluţiei Uniunii Europene, prin aprofundarea cunoştinţelor acumulate în
cadrul studiilor de licenţă.
•
În cadrul cursului sunt descrise problemele actuale ale procesului de
integrare, provocările care stau în faţa acestuia şi posibilele căi de rezolvare
ale acestora.

7.2. Obiectivele specifice

•
Întărirea spiritului critic şi a creativităţii studenţilor în rezolvarea
problemelor.
•
Creşterea capacităţii studenţilor de a folosi în mod eficient sursele
de informaţii din cadrul Uniunii Europene.

8. Conținuturi
8.2. Seminar

Metode de predare

Fond de timp
alocat/
Observații

Evoluţia integrării europene în oglinda Tratatelor. Prezentare, Discutii.
Reformele introduse de către Tratatul de la Lisabona.

2

Experienţele şi perspectivele procesului de lărgire a Prezentare, Discutii.
Uniunii Europene.

2

Transformarea sistemului instituţional şi reformele Prezentare, Discutii.
necesare.

2

Funcţionarea sistemului decizional al Uniunii Europene Prezentare, Discutii.
şi schimbările în cadrul acestuia.

2

Crizele economice şi modalităţile de rezolvare ale Prezentare, Discutii.
acestora în cadrul integrării europene.

2

Evoluţia sistemului de relaţii externe ale Uniunii Prezentare, Discutii.
Europene.

2

Strategii în slujba competitivităţii economice (Strategia Prezentare, Discutii.
de la Lisabona, EU2020).

2

Cauzele apariţiei politicilor Uniunii Europene, Prezentare, Discutii.
posibilităţile grupării diferitelor domenii politice.

2

Finanţarea politicilor: bugetul comun.

Prezentare, Discutii.

2

tendinţe Prezentare, Discutii.

2

Provocări în faţa Uniunii Europene: diferitele direcţii de Prezentare, Discutii.
dezvoltare ale integrării: federaţie sau confederaţie?
Concepţia Europei multinivelate.

2

Situaţia social-economică a Uniunii Europene.

Prezentare, Discutii.

2

Concluzii

Discutii.

2

Provocări în faţa Uniunii
demografice, migraţia.

Europene:

Bibliografie:
Obligatorie:
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Szénási Éva (szerk.): Elméletek az európai egységről. L’Harmattan, Budapest, 2002.
Szénási Éva: Az egységes Európa. Budapest, 2011.
Facultativă:
Horváth Zoltán - Ódor Bálint: Az Európai Unió szerződéses reformja. Az Unió Lisszabon után. HVGORAC, Budapest, 2008. ISBN 978 963 258 028 9
Rácz Margit: Uniós kihívások és válaszutak a 2000-es években, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• întărirea competenţei de analiză
• Interdisciplinaritate
• aprofundarea cunoştinţelor 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

10.3. Pondere din nota
finală
30%

Prezenţa la seminarii
Examen scris
Realizarea unei lucrări
(compunere)
Cunoaşterea materiei
discutate în cadrul
seminarului
10.5 .
Parcurgerea
Examen scris (test)
70 %
Seminar
bibliografiei minimale
recomandate
Realizarea unei
prezentări individuale pe
parcursul
semestrului
10.6. Standard minim de performanță
• Parcurgerea în timpul semestrului a bibliografiei obligatorie de specialitate.
• Prezenţa la cursuri este obligatorie. Se acceptă cel mult 3 absenţe motivate.
• Absenţele se compensează prin întocmirea unei lucrări de maxim 6 pagini legate de teme concrete,
oferite de către titularul cursului.
Data completării
Semnătura titularului disciplinei
Semnătura titularului/rilor de aplicații
03.09.2019
Data avizării în departament
...........................................

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

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

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

Semnătura responsabilului programului de studii
………………………………………………….

