
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 
 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Masterat 

1.5. Programul de studiu Diplomație și studii interculturale 

1.6. Calificarea Diplomație și studii interculturale 

 
 

2. Date despre disciplină 
 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Diplomație. Teorie și practică 

2.2. Tipul activității Asistat integral Asistat parțial: Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. habil. Sáringer János 

2.4. Titularul(ii) activităților de seminar Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 
Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

 

KMPP0011 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar / 

laborator/ 

proiect/ 

practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
laborator/ 

proiect/ 

practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 6 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Total ore studiu individual 94 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

d) Tutoriat - 

e) Examinări 4 

f) Alte activități: - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultății nr. 



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum - nu este cazul 

4.2. de competențe - nu este cazul 

 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
 

5.1.  De desfășurare a cursului - sală cu iluminare corespunzătoare, echipată cu 

laptop/calculator, proiector, tablă și cu conectare la internet 

 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- sală cu iluminare corespunzătoare, echipată cu 

laptop/calculator, proiector, tablă și cu conectare la internet 

 

 

6. Competențele specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

- Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi 

internaţionale. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale. 

Deprinderea metodelor specifice de analiză şi decizie în domeniul relaţiilor 

internaţionale. 

- Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din 

domeniul relaţiilor internaţionale. 

- Elaborarea unor publicaţii, rapoarte de informare, precum şi alte materiale cu caracter 

ştiinţific. Prezentarea unui portofoliu profesional privitor la un context european sau 

internaţional dat. 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- Gestionarea eficientă a diversității (etnice, lingvistice, religioase etc.) în contexte sociale și 

educaționale. Aprecierea complexităţii problemelor legate de comunicare interculturală. 

- 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. 

  

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Scopul cursului este de a oferi cunoștințe generale, avansate și specifice 

profesiei despre sarcinile și funcțiile diplomației, bazându-se pe cunoașterea 

teoriei relațiilor internaționale dobândite în învățământul universitar, cu o 

atenție specială la noile condiții și provocări. 

7.2. Obiectivele specifice În plus față de materialele teoretice, precum și cele generale de cunoștințe 

diplomatice, studenții se pot familiariza cu conținutul și particularitățile 

metodologice ale unora dintre cele mai importante ramuri tradiționale și noi 

ale diplomației profesionale, sarcinile practice ale diplomației. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

1. Introducere curs, cerințe. Conceptul, sarcinile și 

funcțiile diplomației. 

Concepte de bază ale relațiilor internaționale. Politica 

externă și diplomația. Stabilirea, menținerea și 

suspendarea relațiilor diplomatice. 

Prelegere, discuții, 

prezentări 

2 ore 



 

2. Forumuri și procese de luare a deciziilor și 

implementării politicii externe. Diplomaţie 

infrastructură: sediu, reprezentare (model 

internațional). Corpul diplomatic, clasament. Scutiri 

diplomatice. 

 2 ore 

3. Cutia de instrumente a diplomației. Dezvoltarea 

istorică a profesiei diplomatice. Atribuțiile 

diplomatului și cerințele impuse acestuia. Contactul 

diplomatic se va face în scris și forme orale. 

 2 ore 

4. Unele caracteristici ale diplomației în noua ordine 

mondială. 

 2 ore 

5. Conceptul, mediul și particularitățile diplomației 

economice. Diplomația economică, cadrele și 

instrumentele economice și organizaționale străine. 

Dezvoltarea comerțului public și rolul și oportunitățile 

promovării investițiilor. Activitatea de diplomație 

economică, sarcini în misiuni în străinătate (model 

internațional). 

 2 ore 

6. Scopurile, sarcinile, instrumentele și punctele de 

contact ale diplomației culturale publice 

(socială, civilă) „diplomație”. Rețele de instituții 

culturale din străinătate, rolul lor. 

 2 ore 

7. Obiective și mijloace ale diplomației mass-media 

(presă). Particularități ale sectorului. Diplomatul de 

presă, sarcini. 

 2 ore 

8. Relațiile multilaterale ca domeniu specific al 

diplomației. Diplomația conferinței, obiective și sistem 

de mijloace, în și în afara instituțiilor internaționale, 

probleme organizatorice și procedurale ale diplomației 

conferinței. 

 2 ore 

9. Conținutul și problemele metodologice ale 

diplomației consulare. 

 2 ore 

10. Dezvoltarea diplomației științei și tehnologiei 

(TET) ca un nou sector, conținut și probleme 

organizatorice. 

 2 ore 

11. Diplomația în cadrul Uniunii Europene. 

Diplomația de integrare teoretică și istorică. 

Posibilitățile și mijloacele de a pleda pentru interesele 

statelor membre. Dezvoltare, realizări, provocări ale 

Serviciului european pentru acțiune externă. 

 2 ore 

12. Locul și rolul experților în relații internaționale și 

europene și al managerilor de relații externe 

și roluri în administrația publică, afaceri și societatea 

civilă (model internațional). 

 2 ore 

Bibliografie 
 

• Bába Iván – Sáringer János: Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. Éghajlat 

Kiadó, Budapest, 2018. 

• Berridge, G. R.: Diplomacy, Theory and Prctice, Prentice Hall / Weatsheaf, 2014, ISBN 0 13 43 

38889 8 

• Éger György – Kiss J. László (szerk.): Stratégia és kultúra: kulturális külpolitika az új kihívások 

tükrében. Teleki László Alapítvány, Bp, 2004. (capitolele legate de tematica cursului) 

• Jazbec, Milan (ed.): Sociology of Diplomacy – Initial Reading, Istanbul Kültür University, 2014. 



 

ISBN 978 605 4763 22 1 
• Hamilton, Keith, Langhorne, Richard: The Practice of Diplomacy – its evolution, theory and 

administration. 2nd revised edition. Chapters 6-8. Routledge, London, New York, 2010, pp. 183-

245. 

• Halász Iván: Diplomácia és diplomaták. Aula, Budapest, 2010. 

• Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC, Budapest, 2011. 

• Henry Kissinger: Diplomácia. PANEM-McGRAW-HILL-GRAFO, Budapest 1996. ISBN 963 545 

112 1 

• Környei Ágnes: A kulturális diplomácia tegnap és ma. www.grotius.hu/publ/displ 13 martie 2015. 

• Martonyi János, Bába Iván, Sáringer János et al (szerk.).: Diplomáciai Lexikon – a nemzetközi 

kapcsolatok kézikönyve. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018. ISBN 978 963 9862 14 2. (capitolele 

legate de tematica cursului). 

• Medgyes Péter, Varga Koritár Pál: Diplomaták mesélik. Corvina, Budapest, 2019. ISBN 978 963 13 

6583 2 

• Nagy Péter: Ki kormányozza a külpolitikát? Külügyi Szemle 2007 tél 

• Nagy Sándor Gyula, Kutasi Gábor (szerk.): Gazdaságdiplomácia: elmélet és gyakorlat felkészülő 

diplomatáknak, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020. MERSZ: https://mersz.hu/kiadvany/725. 

• Nyusztay László: A diplomácia változásai az új világrendben. BGF Tudományos Évkönyv, 2009, és: 

EU Working Papers, BGF 2009/. 2. sz., pp.3-16. 

• Nyusztay László (szerk.): Szakdiplomáciai tanulmányok. BGF KKK-jegyzet, Bp., 2011 – capitolele 

legate de tematica cursului 

• Kincses László: Diplomáciatörténet. HVGORAC, Bp. 2005, 119-158., și pp. 185-197. 

• Riordan, Shaun: The New Diplomacy, Polity Press, Cambridge, 2003. 

• Sáringer János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához (I-II. kötet) Magyar 

Napló Kiadó – VERITAS, Budapest 2015, 2019. 

• Suha György: Gazdaságdiplomácia. Publikon Kiadó, Budapest, 2012. ISBN 978 963 08 3655 5 

• Szörényi András: A társadalmi diplomácia (public dipomacy) újraértelmezése a 21. században. 

Külügyi Szemle, 2010. tél pp.137-157. 8.2. Seminar Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații 

1. Introducere. Politica externă și instrumentele 

acesteia, fundamentele teoretice ale diplomației (teoria 

realistă, neorealistă și constructivistă). 

Referate, 

workshopuri, 

studii de caz 

2 ore 

2. Prezentarea diplomației economice, a diplomației 

corporative și a diplomației de afaceri aferente, referat. 

 2 ore 

3. Prezentarea diplomației culturale – referat.  2 ore 

4. Prezentarea diplomației media (de presă).  2 ore 

5. Prezentarea diplomației multilaterale și a 

diplomației sportive. 

 2 ore 

6. Prezentarea diplomației militare (sarcina atașatului 

militar). 

 2 ore 

7. Prezentarea diplomației științifice și tehnologice 

(TéT). 

 2 ore 

8. Prezentarea particularităților diplomației consulare 

(serviciul consular). 

 2 ore 

9. Consultări bilaterale, vizite oficiale și întâlniri 

bilaterale (ministrul de externe, prim-ministru, 

președinte). Organizare, agendă, declarații comune de 

presă. 

 2 ore 

http://www.grotius.hu/publ/displ


 

10. Pregătiri pentru simulare: Întâlnirea miniștrilor 

afacerilor externe a României și a Rep. Ungare 

 2 ore 

11. Simulare: Întâlnirea miniștrilor afacerilor externe  2 ore 

12. Rezumat: Concluziile seminarului, lucrări și studii 

de caz. 

 2 ore 

Bibliografie 

Același cu cursul: 

• Bába Iván – Sáringer János: Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. Éghajlat 

Kiadó, Budapest, 2018. 

• Berridge, G. R.: Diplomacy, Theory and Practice. Prentice Hall / Weatsheaf, 2014, ISBN 0 13 43 

38889 8 

• Éger György – Kiss J. László (szerk.): Stratégia és kultúra: kulturális külpolitika az új kihívások 

tükrében. Teleki László Alapítvány, Bp, 2004. (capitolele legate de tematica cursului) 

• Jazbec, Milan (ed.): Sociology of Diplomacy – Initial Reading. Istanbul Kültür University, 2014. 

ISBN 978 605 4763 22 1 

• Hamilton, Keith, Langhorne, Richard: The Practice of Diplomacy – its evolution, theory and 

administration. 2nd revised edition. Chapters 6-8. Routledge, London, New York, 2010, pp. 183-

245. 

• Halász Iván: Diplomácia és diplomaták. Aula, Budapest, 2010. 

• Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG-ORAC, Budapest, 2011. 

• Henry Kissinger: Diplomácia. PANEM-McGRAW-HILL-GRAFO, Budapest 1996. ISBN 963 545 

112 1 

• Környei Ágnes: A kulturális diplomácia tegnap és Error! Hyperlink reference not valid. 13 martie 2015. 

• Martonyi János, Bába Iván, Sáringer János et al (szerk.).: Diplomáciai Lexikon – a nemzetközi 

kapcsolatok kézikönyve. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018. ISBN 978 963 9862 14 2. (capitolele 

legate de tematica cursului). 

• Medgyes Péter, Varga Koritár Pál: Diplomaták mesélik. Corvina, Budapest, 2019. ISBN 978 963 13 

6583 2 

• Nagy Péter: Ki kormányozza a külpolitikát? Külügyi Szemle 2007 tél 

• Nagy Sándor Gyula, Kutasi Gábor (szerk.): Gazdaságdiplomácia: elmélet és gyakorlat felkészülő 

diplomatáknak. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020. MERSZ: https://mersz.hu/kiadvany/725. 

• Nyusztay László: A diplomácia változásai az új világrendben. BGF Tudományos Évkönyv, 2009, és: 

EU Working Papers, BGF 2009/. 2. sz., pp.3-16. 

• Nyusztay László (szerk.): Szakdiplomáciai tanulmányok. BGF KKK-jegyzet, Bp., 2011 – capitolele 

legate de tematica cursului 

• Kincses László: Diplomáciatörténet. HVGORAC, Bp. 2005, 119-158., și pp. 185-197. 

• Riordan, Shaun: The New Diplomacy. Polity Press, Cambridge, 2003. 

• Sáringer János: Iratok az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciájához (I-II. kötet) Magyar 

Napló Kiadó – VERITAS, Budapest 2015, 2019. 

• Suha György: Gazdaságdiplomácia. Publikon Kiadó, Budapest, 2012. ISBN 978 963 08 3655 5 

• Szörényi András: A társadalmi diplomácia (public dipomacy) újraértelmezése a 21. században. 

Külügyi Szemle, 2010. tél pp.137-157. 8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp alocat/ 
Observații 

-   

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observaţii 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observaţii 

-   



 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

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 

10.4. Curs Lucrare elaborată acasă Evaluarea lucrării 50% 

Participarea la prelegeri Verificare continuu  

10.5.  Seminar Prezența activă la 

seminar 

Verificare continuu 10% 

Prezentarea unei lucrări Evaluarea prezentării 20% 

Participare la simulare Participare activă 20% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Participarea la prelegeri și seminarii, participare activă la seminare + o lucrare de examinare scrisă de 10 

pagini A4 evaluabilă cu o prezentare analitică a unei sarcini specifice și a unui eveniment diplomatic 

desfășurat în ultimele 1-2 decenii. Termen limită pentru depunere: 30 decembrie 2022. 

Participare la simulare este obligatorie. 

 

Data completării Semnătura titularului disciplinei Semnătura titularului/rilor de aplicații 

25. 07. 2022  ..................................  ................................... 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

               27. 07. 2022 

 …............................ 
 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 

Participarea la prelegeri și seminarii, participare activă la seminare + o lucrare de examinare scrisă de 10 

pagini A4. 

Abordarea subiectelor se realizează conform standardelor profesionale din domeniul relațiilor internaționale 

și a studiilor europene, fiind în consonanță cu normele metodologice aplicate la programe similare din țară. 


