
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 Licențiat în diplomație și studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Globalizare şi multiculturalism 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Marosán Bence Péter 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. Aáry-Tamás Lajos 

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 KMPP0021 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

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 108 

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 15 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii 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) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

- Valorificarea resurselor teoretice pertinente în documentarea unor teme de cercetare în domeniul 

relaţiilor interculturale. Cercetarea fenomenelor interculturale prin metode şi tehnici specifice. 

- 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
ţe

 

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. 

- Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin competiție, pe bază de 

contract/grant, din țară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

5.1.  De desfășurare a cursului - Sală de curs dotată cu  calculator, proiector și conexiune 

la internet. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- Sală de curs dotată cu calculator, proiector și conexiune 

la internet. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Globalizarea: Scopul materiei: familiarizarea studenților cu evoluția 

procesului de globalizare și cu cele mai recente modele. Prelegerile iau pe 

rând cele mai recente fenomene de la sfârșitul secolului al XX-lea și al 

secolului XXI, care limitează fundamental dezvoltarea societății globale 

emergente. Studenții pot învăța noi dezvoltări legate de împletirea economiei, 

sustenabilitatea mediului și creșterea complexității sistemelor tehnologice. Ei 

pot obține o perspectivă asupra noii fază a dezvoltării tendințelor care 

întăresc și limitează globalizarea. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Multiculturalism: Scopul cursului este de a introduce studenții în tendința 

istorică a evoluției culturii și, în plus, în ultima etapă a acesteia. În cadrul 

prelegerilor vor fi prezentate consecințele efectelor sociale, politice și 

ideologice cauzate de împletirea societăților, economiei, tehnologiei și 

mediului în secolul XXI. Analizele relevă în detaliu caracteristicile definitorii 

ale societății globale emergente. Studenții pot obține o perspectivă asupra 

condițiilor de durabilitate a mediului și a economiei și cerințele acesteia 

legate de crearea unei societăți durabile. 



alocat / 

Observații 

Introducere și concepte de bază. Programul semestrial. Prelegere, prezentări 2 ore 

Cele mai importante modele teoretice și eforturi 

științifice. Francis Fukuyama, Samuel Huntington, 

Niall Ferguson și Dani Rodrik. 

Immanuel Wallertstein și teoria sistemelor mondiale. 

2 ore 

Globalizarea: Dezvoltarea economiei internaționale - 

de la început (secolele XV-XVI moderne) până în 

secolul XX. 

Multiculturalismul: o teorie a evoluției sociale și 

culturale. Semnificația numerelor Dunbar. 

2 ore 

Globalizarea: ascensiunea Europei, fundamente 

culturale și instituționale. 

Multiculturalismul: evoluția identităților și nașterea 

statelor-națiune. 

2 ore 

Globalizarea: cele mai importante tendințe de 

dezvoltare ale secolului XX. 

Multiculturalism: Conceptul și formarea identității 

multiculturale în secolele al XIX-lea și al XX-lea. 

2 ore 

Globalizarea: Procesul, componentele și direcțiile 

principale ale globalizării 

Multiculturalism: Diversitatea valorilor și tendința de 

schimbare a valorilor. (Harta valorilor lui Ingelhart). 

2 ore 

Globalizarea: noua fază a globalizării. (Modelul 

Baldwin). 

Multiculturalism: Diversitatea culturii organizaționale 

și coexistența diferitelor motivații. 

2 ore 

Globalizarea: nașterea ecosistemului de afaceri din 

secolul 21. 

Multiculturalism: reorganizarea statelor-națiune, 

declinul și apoi avansul repetat al gândirii imperiale. 

2 ore 

Globalizarea: revoluția internetului și împletirea 

cuprinzătoare a principalelor zone ale societății. 

Multiculturalism: criza identității multiculturale și 

noua fază a migrației. Fenomenul și semnificația 

populismului. 

2 ore 

Globalizarea: limitele sustenabilității și limitele 

creșterii. („Limitele creșterii”). 

Multiculturalism: perspective asupra ideologiei 

naționale: provocări și răspunsuri. „Identitarism”. 

2 ore 

Globalizarea: promisiunea și semnele de întrebare ale 

nașterii unei societăți globale și a unei umanități 

unificate. 

Multiculturalism: alinierea identității cu alte 

instrumente de guvernare. 

2 ore 

Globalizarea: „Lungul secol XXI”. 

Multiculturalismul: oportunități și capcane ale 

bricolajului comunitar în secolul XXI. 

2 ore 

Globalizare și multiculturalism: Concluzie. Revizuirea 

subiectelor majore și a conceptelor fundamentale. 

2 ore 

Evaluare 2 ore 

Bibliografie 

 



Obligatorie: 

Csáki György. Nemzetközi Gazdaságtan. Napvilág Kiadó, 2017.  

Marosán György. A 21. század stratégiai menedzsmentje. Műszaki Kiadó. 

Marosán György honlapja (www.marosan.com – Oktatási segédanyagok és azon belül a tantárgyak fóliái) 

 

Facultativă:  

R. Baldwin: The Great Convergence. The Belknap Press, 2016.  

O. Luckett – M. Casey: The Social Organism. Hachette Books, 2019.  

Dani Rodrik: A globalizáció paradoxona. Corvina, 2014.  

Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Kiadó, 1997. 

Joseph Stiglitz: Globalization and Its Discontents. Penguin, 2017.  

Andrew Shorten: Multiculturalism: The political theory of diversity today. Wiley, 2022.  

Lányi András: A globalizáció folyamata - Fenntarthatóság és globalizáció 1. L'Harmattan Kiadó, 2007. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Abordarea juridică a educației – norme juridice 

internaționale 

Prezentări, discuții 2.5 ore 

Conflicte în educație, într-un subsistem din care este 

imposibil să ieși 

2.5 ore 

Educația în limba maternă, încălcarea drepturilor 

personale, abuz, protecția datelor cu caracter personal 

2.5 ore 

Violența școlară, violența în campus în Europa și SUA 2.5 ore 

Persoanele cu dizabilități în educație 2.5 ore 

Impactul culturii juridice asupra conflictelor 

educaționale 

1.5 ore 

Bibliografie 

 

1. Az oktatási jogok biztosának beszámolói 2000-2021 www.oktbiztos.hu  

2. Iskolai veszélyek – kutatási beszámoló www.oktbiztos.hu/beszamolo  

3. Barabási Albert-László: Behálózva: A hálózatok új tudománya. Helikon, Budapest, 2013. 

4. Barabási Albert-László: Képlet. A siker egyetemes törvényei. Libri Kiadó, 2020. 

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 

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 dezvoltarea unor aptitudini de comunicare 

 eficientizarea capacității de analiză 

 interdisciplinaritate 

 



10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la ore. Elaborarea lucrării de casă. 

 

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  Examen scris 90% 

10.5.  Seminar Activitatea la ore Evaluare în continuu 10% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Minimum nota 5. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

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

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 26. 07. 2022                                   …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 


