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
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Tip activitate
2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului
2.4. Titularul(ii) activităților de
seminar
laborator
proiect
2.5. Anul de studiu I
2.6. Semestrul
2
2.9. Categoria
formativă

S

2.10
Categoria
disciplinei

DS

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene
Diplomaţia Uniunii Europene
Asistat integral
Asistat parțial:
Neasistat
x
conf. univ. dr. Ferkelt Balázs

2.7. Forma de
verificare
2.11. Codul
disciplinei

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

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

28

Din care: 3.5. curs

28

E

2.8. Tipul disciplinei

DI

KMPP0051

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

0

0

5
125
97
ore
30
23
23
15
6

f) Alte activități:
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
• cunoașterea conceptelor de bază în științe politice și teoria
relațiilor internaționale
4.2. de competențe
• cunoașterea a minim unei limbi de circulație internaționale
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. De desfășurare a cursului
5.2. De desfășurare a
seminarului/laboratorului/proiectului/practicii

proiector
-

Competenţe profesionale

6. Competențele specifice acumulate
• Înţelegerea rolului diferiţilor actori statali şi nonstatali în elaborarea şi implementarea
politicii externe a unui stat în cadrul Uniunii Europene
• Înţelegerea obiectivelor, mijloacelor si metodelor politicii externe în cadrul Uniunii
Europene
• Analiza diferitelor tipuri de diplomație
• Analiza rolului ministerului afacerilor externe şi a misiunilor diplomatice în dezvoltarea
relaţiilor diplomatice în cadrul Uniunii Europene;

Competenţe
transversale

•
•
•

Dezvoltarea spiritului critico-constructiv în analizarea politicii externe a statului român şi a
statelor de pe scena internaţională;
Deprinderea unui stil de lucru în echipă;
Promovarea valorilor etice în diplomaţie.

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

7.2. Obiectivele specifice

•
Înțelegerea și dezvoltarea capacității de a analiza diplomația
specifică Uniunii Europen (forme, structuri, actori, metode și tehnici)
•
Prezentarea problemelor teoretice și practice legate de
diplomația Uniunii Europene.
•
dezvoltarea abilitaților necesare diplomatului modern.

8. Conținuturi
8.1. Curs

1. Introducere – prezentarea tematicii cursului
2. Uniunea Europeană ca și un spațiul specific al
diplomației

Metode de predare

Prezentare, discutii
Prezentare

Fond de timp
alocat /
Observații
2
2

3. Suveranitate și integrare europeană 1. Relații
specifice în diplomația clasică și modernă
4. Suveranitate și integrare europeană 2. Actori
specifici în diplomația clasică și modernă
5. Conflict și negociere în cadrul Uniunii Europene 1.
Luarea deciziilor: actori, spații, capacități
6. Conflict și negociere în cadrul Uniunii Europene 2.
Negocierea în cadrul UE
7. Conflict și negociere în cadrul Uniunii Europene 3.
Relațiile diplomatice în cadrul UE
8. Ramurile specifice în cadrul diplomației Uniunii
Europene 1.
9. Ramurile specifice în cadrul diplomației Uniunii
Europene 2.
10. Dezvoltarea diplomației în cadrul Uniunii
Europene de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui
şi Oţelului până la Tratatul de la Lisabona.
11. Actorii diplomației europene: Consiliul, Comisia și
Serviciul European de Acțiune Externă
12. Alte domenii în relațiile externe ale Uniunii
Europene: relații externe în cadrul politicilor
comunitare, relațiile bazate pe Tratatul UE
13. Posibilități de dezvoltare în diplomația europene

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

Prezentare

2

14. Concluzii

Prezentare, discutii

2
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• spirit critico-constructiv în analizarea politicii externe
• capacitate de lucru în echipă.
• promovarea valorilor etice în diplomaţie
10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
-

prezenta minima la cursuri

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare

10.4. Curs

Prezenţa la curs
Asimilarea materiei
predate, folosirea exactă
a conceptelor specifice
disciplinei

Examen tip sinteză

10.3. Pondere din nota
finală
50%

Parcurgerea
bibliografiei minimale
recomandate

20%

Realizarea unei
prezentări individuale pe
parcursul
semestrului
10.6. Standard minim de performanță
• Realizarea şi participarea la toate activităţile şi etapele prevăzute anterior
•

Testarea pe parcursul semestrului,

•

Tratarea completă a subiectelor la evaluarea finală.

Data completării

Semnătura titularului disciplinei

07.09.2019
Data avizării în departament
...........................................

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

30%

Semnătura titularului/rilor de aplicații
...................................

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

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

