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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

începând cu anul universitar 2015–2016 

 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
 

 

 

Facultatea de Ştiinţe şi Arte 

Nivelul de studii: Master 

Domeniul fundamental: Ştiinţe politice 

Domeniul de master: Relaţii internaţionale şi studii europene 

Specializarea : Diplomaţie şi studii interculturale 

Titlul absolventului: Master în diplomaţie şi studii interculturale 

Durata studiilor: 2 ani 

Numărul total de credite: 120 

Forma de învăţământ: Zi 
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1. MISIUNEA SPECIALIZĂRII 

 

 Competenţe profesionale: 

1. Cunoaşterea interdisciplinară a construcţiei europene şi a politicilor comunitare printr-o abordare complementară care combină formarea 

interdisciplinară cu aprofundarea unui domeniu specific şi complex (relaţii internaţionale; diplomaţie, politică si integrare europeană; dezvoltare regională; 

istorie, cultură si civilizaţie europeană; administraţie publică in Europa); utilizarea rezultatelor unor studii interculturale şi multiculturale complexe, cu scopul 

depăşiri modelelor vechi tradiţionaliste şi etnocentriste, deschizând perspectivele unor analize aprofundate privind raporturile inter- şi multietnice. 

Dezvoltarea competenţelor de cercetare în domeniul diplomaţiei şi relaţiilor interculturale. 

2. Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene şi internaţionale. Analizarea şi interpretarea proceselor 

politice europene şi internaţionale. Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul diplomaţiei, relaţiilor internaţionale în descrierea şi explicarea 

evenimentelor sau proceselor. Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din domeniul relaţiilor internaţionale. 

Aprecierea complexităţii problemelor legate de comunicare interculturală. Realizarea, individual sau în echipă, a unui proiect profesional în domeniul 

impactului teoriilor relaţiilor internaţionale şi studiilor interculturale, comunicarea acestuia în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. Elaborarea unei 

lucrări de disertaţie pe o temă din domeniul diplomaţie, relaţii internaţionale sau studii interculturale.  

 3. Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale. Identificarea cadrului european şi internaţional relevant în domeniul elaborării proiectelor. 

Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi internaţionale. Aplicarea modelelor învăţate de alcătuire şi de 

implementare a unui proiect cu relevanţă europeană sau internaţională. Evaluarea unor proiecte europene şi internaţionale şi a modalităţilor de implementare a 

acestora. Identificarea programelor europene şi internaţionale. Elaborarea unui proiect de interes local compatibil cu programele europene sau internaţionale.  

 4. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene. Deprinderea metodelor specifice de analiză şi 

decizie în domeniul relaţiilor internaţionale. Utilizarea conceptelor de "risc" şi "incertitudine" în planificarea deciziei. Utilizarea unor teorii şi metode în 

conceperea unor soluţii pentru rezolvarea unor situaţii de criză date. Evaluarea condiţiilor de risc şi incertitudine specifice procesului decizional in relaţiile 

europene şi internaţionale. Conceperea unui raport privind aplicarea metodelor de decizie în condiţii de risc şi incertitudine la o situaţie dată. Simularea unei 

situaţii problematice internaţionale şi prezentarea soluţiilor acesteia într-un raport. 

 5. 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. Aplicarea 

cunoştinţelor asimilate la situaţii date de evaluare şi valorificare empirică a elementelor evaluate. Elaborarea de analize de specialitate în domeniul 

diplomaţiei, relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene. Aplicarea metodelor de expertiză de specialitate în evaluarea unui studiu de caz. Prezentarea unui 

portofoliu profesional privitor la un context european sau internaţional dat. 

 6. Asigurarea de asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse. Descrierea conceptelor fundamentale din 

domeniul negocierii şi medierii. Utilizarea metodelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea proceselor de negociere şi de mediere internaţională. 

Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situatii de mediere şi negociere date. Aplicarea metodelor de analiză de specialitate la o situaţie de conflict internaţional. 

Simularea unei situaţii de criză şi prezentarea soluţiilor de negociere şi mediere a acesteia.  

 7. Valorificarea resurselor teoretice pertinente în documentarea unor teme de cercetare în domeniul relaţiilor interculturale; cercetarea fenomenelor 

interculturale prin metode şi tehnici specifice; construirea de strategii şi instrumente adecvate studierii şi ameliorării fenomenelor interculturale în medii 

diverse; aplicarea de strategii adecvate managementului mediilor multiculturale; gestionarea eficientă a diversităţii (etnice, lingvistice, religioase etc.) în 

contexte sociale şi educaţionale; dezvoltarea unor strategii de analiză şi rezolvare a conflictelor în situaţii de relaţionare interculturală; dezvoltarea unor 

programe complexe de intervenţie educaţională în medii multiculturale. 
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 Competenţe transversale: 

1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în 

documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine. 

Soluţionarea unor situatii-problemă din domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, de o complexitate medie, cu soluţii bazate pe alegeri 

multiple şi prezentarea în scris a soluţiilor găsite într-o limbă de circulaţie internaţională, cu un rezumat oral într-o a doua limbă străină. 

 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui 

proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice. 

 3. 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). 
 

2. OCUPATII POSIBILE PENTRU DEŢINĂTORUL DIPLOMEI. 

Absolvenţii programului de master vor avea cunoştinţe nu numai privind domenii ale relaţiilor internaţionale şi studii europene, dar în special în 

diplomaţie, privind teoria culturii, dar şi problemele actuale ale Europei şi ale Uniunii Europene, în special cele legate de relaţiile interculturale şi interetnice. 

 

111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice 

114 Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, 

patronale, sindicale si alte organizaţii obşteşti 

1229 Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (cultura, învăţământ, 

afaceri externe etc.) 

1231 Conducători în servicii de administraţie şi financiare 

241 Specialişti cu funcţii administrative si comerciale 

2443 Specialişti în ştiinţe politice 

247 Specialişti în administraţia publică 

2583 Cercetători şi asistenţi de cercetare în filozofie, istorie si politologie 

 

3. STRUCTURA SĂPTĂMÂNALĂ A ANULUI UNIVERSITAR 
 

 Activităţi didactice Sesiuni de examene Definitivarea 

disertaţiei Sem. I Sem. II  Semestrul I. Semestrul II. 

Anul I  14 14 Fiecare semestru este urmat de regulă de 3-4 

săptămâni de sesiune de examene şi o săptămână de 

restanţe conform Calendarului anului universitar 

aprobat anual de Senat 

- 

Anul II  14 12 2 săpt.  
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4. NUMĂRUL ORELOR PE SEMESTRU 
 

SEMESTRUL I II III IV TOTAL 

Nr. ore 266 224 238 228* 956 

 

*din care 60 de ore practica de specialitate 

 

5. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI 
 

Flexibilizarea programului de studiu este asigurată prin discipline opţionale şi discipline facultative. 

- Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse pentru semestrele I-IV şi sunt grupate în patru pachete opţionale care completează traseul de 

specializare al studentului. 

- Alegerea traseului se face de către student, înainte de începerea semestrului  

 

6. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDII URMĂTOR. CONDIŢII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU. 

 

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans, condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul de studii în 

sistemul de credite transferabile al Universităţii Sapientia 
  

7. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PRACTICII 

 

Practica se desfăşoară comasat şi/sau distribuit, în cadrul unor instituţii de profil, prin colaborări internaţionale, respectiv prin activităţi organizate de 

către universitate. Forma de verificare este de tip colocviu, care se susţine la sfârşitul semestrului II al anului universitar respectiv. Numărul de ore şi 

unităţile de credit alocate sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

Disciplina 
An 

I 

An 

II 

Total  

Ore practică 0 60 60 

Credite alocate 0 5 5 

 



                                       RECTOR Verificat DECAN,  

                        Prof. univ. dr. Dávid László  Prof. univ. dr. Tonk Márton   

 

5 

 

8. CONDIŢII DE FRECVENTARE A DISCIPLINELOR FACULTATIVE 

Prezentul Plan de învăţământ cuprinde, pe lângă disciplinele obligatorii şi disciplinele la alegere (opţionale) şi discipline facultative, care urmăresc 

lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură generală al studenţilor, completarea competenţelor în domeniul specializării de licenţă, precum şi 

menţinerea abilităţilor de mobilitate şi sport. 

 

Organizarea cursurilor la disciplinele facultative se face la nivel de specializare sau facultate. 

Procedura de desfăşurare a activităţilor didactice la disciplinele facultative şi de înscriere a calificativelor în Foaia matricolă/Suplimentul la diplomă este 

prezentată în Regulamentul de studii.  

Alocarea creditelor se face în urma susţinerii colocviului de absolvire a cursului. Creditele obţinute la disciplinele facultative nu înlocuiesc creditele 

pentru disciplinele obligatorii şi opţionale. 

 
9. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI  DE MASTER 

 

Prezentarea la examenul de finalizare a studiilor/de disertaţie este condiţionată de parcurgerea integrală a planului de învăţământ în structura sa de bază, 

obţinerea a 120 de credite la disciplinele impuse/obligatorii (DI) şi opţionale (DO). Promovarea examenului de finalizare a studiilor (10 credite). 

 

Respectarea prevederilor regulamentare privind finalizarea studiilor de masterat prin disertaţie. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică 

avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a 

acestora.  
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9. TABELUL DISCIPLINELOR  

 

 

A. DISCIPLINE OBLIGATORII (IMPUSE): 

 

COD DISCIPLINE 

Tipul 

discipl. Credite 
Nr. ore pe săptămână Forma 

verific. 
Condiţionări Observaţii 

 Curs Seminar Laborator 

Semestrul 1  (Anul I) 

KMPP0011 Diplomácia – elmélet és gyakorlat 

Diplomaţie. Teorie şi practică 

Diplomacy. Theory and practice 

DS 5 2 2 - E   

KMPP0021 Globalizáció és multikulturalizmus 

Globalizare şi multiculturalism 

Globalization and multiculturalism   

DS 5 2 1 - E   

KMHT0011 (Közép-)Európa a 20-21. században 

Europa (Centrală) în secolele XX-XXI 

(Central) Europe in the 20-21th century 

DS 5 2 1 - E   

KMPP0031 

  

Nemzetközi migráció és Európa 

Migraţia internaţională şi Europa 

International migrations and Europe 

DS 5 2 1 - E  Lb. română 

KMPP0041 Európa-koncepciók 

Concepte europene 

Europe concepts 

DS 5 2 2 - E   

 Pachet opţional I DS 5 2 1  C   

Total  30 12 8    

Semestrul 2  (Anul I) 

KMPP0051 Az EU diplomácia 

Diplomaţia Uniunii Europene 

The diplomacy of the European Union 

DS 5 2 1 - E   

KMPK0011 Kommunikációs tréning 

Exerciţii de comunicare 

Communication training 

DA 5 - 2 - Vp   

KMPP0061 Kisebbségek és kisebbségpolitika Európában 

Minorităţi şi politica minorităţilor în Europa 

Minorities and minority policies in Europe 

DS 5 2 1 - E   

KMPP0071 Diplomáciai szaknyelv (angol vagy/és magyar) 

Terminologia diplomaţiei (engleză/maghiară) 

Diplomatic terminology 

DA 5 - 2 - E   
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KMPP0081 

 

Országtanulmányok – összehasonlító elemzés 

Rapoartele de tară  ca instrumente de analiză comparată 

Country report as comparative analysis instrument 

DA 5 2 1 - C   

 Pachet opţional II. DA 5 2 1 - C   

Total  30 8 8     
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COD DISCIPLINE 

Tipul 

discipl. Credite 
Nr. ore pe săptămână Forma 

verific. 
Condiţionări Observaţii 

 Curs Seminar Laborator 

Semestrul 3  (Anul II.) 

KMPP0091 Geopolitika 

Geopolitică 

Geopolitics  

DS 6 2 2 - E   

KMPP0101 Civil érdekérvényesítés (lobbi) az EU-ban 

Sfera asociativă şi lobbi în UE 

NGO-s and lobby in EU 

DS 6 2 1 - E   

KMPP0251 

 

A világ aktuális politikai kérdései I. 

Problemele actuale ale lumii I. 

Current political issues of the world I. 

DA 6 2 1 - E   

KMPK0021 Szervezetfejlesztés és szervezeti kommunikáció 

Dezvoltare ș i comunicare organizaț ională 

Organizational development and communication 

DA 6 2 1 - E   

 Pachet opţional III. DS 6 2 1 - C   

Total  30 10 6    

Semestrul 4  (Anul II.) 

KMPP0131 Az EU kül- és biztonságpolitikája 

Politica externă şi de securitate a Uniunii Europene 

Foreign Affairs and Security Policy of the EU 

DA 5 2 1 - E  Lb. română 

KMPP0141 

 

Kulturális törésvonalak és régiók Európában 

Clivaje culturale şi regiuni în Europa 

Cultural cleavage and regions in Europe 

DS 5 2 - - E   

KMPP0151 Nemzetközi tárgyalástechnika  

Tehnici de negocieri internationale 

International negotiations  

DA 5 - 2 - Vp   

KMPP0252 A világ aktuális politikai kérdései II. 

Problemele actuale ale lumii II. 

Current political issues of the world II. 

DA 5 2 1 - E   

 Pachet opţional IV. DA 5 - 2 - C   

 Practică de cercetare individuală DS 5  - 60* Vp   

Total  30 6 6 -    
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B. DISCIPLINE OPTIONALE: 
 

COD DISCIPLINE 

Tipul 

discipl. 
Credite 

Nr. ore pe săptămână 
Form

a 

verific

. 

Condiţionări Observaţii 
 Curs Seminar Laborator 

Semestrul 1 (Anul I.). Pachet opţional I 

KMPP0181 Politikai és üzleti kultúra Európában 

Cultură politică şi cultura afacerilor în Europa 

Political and business culture in Europe 

DA 5 2 1 - C   

KMPP0191 

  

Nemzetpolitika és identitás Európában  

Politică naţională şi identitate în Europa 

National policy and identity in Europe 

DS 5 2 1 - C   

Semestrul 2 (Anul I.) Pachet opţional II. 

KMPS0011 A közvélemény mechanizmusa és szociológiája 

Mecanismele şi sociologia opiniei publice 

Mechanisms and sociology of the public opinion 

DA 5 2 1  C   

KMPP0201 

 

Világvallások 

Religiile lumii 

World religions 

DS 5 2 1 - C   

Semestrul 3 (Anul II.) Pachet opţional III. 

KMPP0211 Karriermodellek 

Modele de carieră 

Career models 

DS 5 2 1 - C   

KMPP0231 Európa aktuális politikai kérdései 

Problemele actuale ale Europei 

Current political situation in Europe 

DS 5 2 1 - E  Lb. română 

Semestrul 4 (Anul II.) Pachet opţional IV. 

KMPP0261 Kultúrmenedzsment 

Management cultural 

Cultural management 

DA 5 - 2 - Vp   

KMPP0241 Kutatásmódszertan 

Metodologia cercetării 

Research methodology 

DA 5 - 2 - Vp   
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c. DISCIPLINE FACULTATIVE: 

 

COD DISCIPLINE 

Tipul 

discipl. 
Credite 

Nr. ore pe săptămână 
Form

a 

verific

. 

Condiţionări Observaţii 
 Curs Seminar Laborator 

Semestrul 1 (Anul I.) 

KBJJ0901 Istoria culturii juridice I DC (2) 2 - - C   

Semestrul 2 (Anul I.) 

KBJJ0902 Istoria culturii juridice II DC (2) 2 - - C   

Semestrul 3 (Anul II.) 

KHT0021 Istoria culturii I. DC (2) 2 - - C   

Semestrul 4 (Anul II.) 

KHT0022 Istoria culturii II. DC (2) 2 - - C   
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BILANŢ GENERAL I. 
 

Nr 

crt Disciplina 

Nr de ore Total Nr. credite 

An I. An II. ore % An I An II 

1 Obligatorii 406 340 746 83,25 50 49 

2 Opţionale 84 66 150 16,75 10 11 

TOTAL 490 406 896 100,00 60 60 

 

 

BILANŢ GENERAL II. 
 

Disciplina 

Nr de ore Total 

Nr 

credite  

An I. An II. ore % An I. An II. 

Aprofundare (DA) 112 150 262 29,24 15 27 

Sinteză (DS) 378 256 634 70,76 45 33 

TOTAL 490 406 896 100 60 60 
 

 

BILANŢ GENERAL III. 
 

 Anul I Anul II Medie 

E 7 70% 6 66,66% 68,33% 

C 3 30% 1 11,11% 20,55% 

Vp 0 0% 2 22,23% 11,12% 

Total 10 100% 9 100% 100% 

 

 

BILANŢ GENERAL IV. (Bilanţul orelor de curs şi aplicaţii) 
 

Nr crt Disciplina 

Nr. de ore Total 

Raport An I. An II. ore % 

1 Curs 308 188 496 55,35 

1,23 2 Aplicaţii 182 218 400 44,65 

TOTAL 490 406 896 100,00 
 


