
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 Master în diplomație și studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Europa (Centrală) în secolele XX-XXI 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. habil. Murádin János Kristóf 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. habil. Murádin János Kristóf 

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 

DS 2.11. Codul 

disciplinei KMHT0011 

 

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 14 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  0 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Istoria Europei 

- Relaţii internaţionale I. Istoria relaţiilor internaţionale 

- Istoria şi teorii ale integrării europene 

4.2. de competențe - Cunoaşterea celor mai importante evenimente istorice din secolele 

XX şi XXI. 

- Cunoaşterea profundă a geografiei politice a Europei 

- Cunoaşterea procesului integrării europene  

- Cunoaşterea vreunuia dintre limbile de circulaţie internaţională 

 

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

 

- Cunoașterea metodelor de cercetare științifică în domeniul științelor sociale. 

- 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. 

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. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

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

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

- în cazul reintroducerii măsurilor legate de pandemia 

COVID-19 cursurile se țin online, pe platforma google-meet 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- sală cu iluminare corespunzătoare, echipată cu 

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

- în cazul reintroducerii măsurilor legate de pandemia 

COVID-19 seminariile se țin online, pe platforma google-

meet 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- Prezentarea evoluţiei Europei şi în mod accentuat a Europei Centrale în 

secolele XX şi XXI din punct de vedere politic, economic, social şi cultural. 

- Familiarizarea studenţilor cu schimbările structurale petrecute în Europa, şi 

îndeosebi în Europa Centrală, de la 1900 până în zilele noastre, astfel, încât să 

fie evidenţiate importanţa şi rolul diplomaţiei şi a relaţiilor interculturale în 

procesele istorice desfăşurate. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

- Însuşirea unei noi viziuni asupra Europei şi mai ales a Europei Centrale în 

secolele XX şi XXI, bazată pe o abordare de tip cauză-efect. 

- Împuternicirea spiritului obiectivităţii în abordarea evenimentelor. 

- Dezvoltarea capacităţii de sintetizare şi de concentrare a studenţilor. 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

1. Introducere: principalele obiective ale disciplinei, 

structura, conceptele de bază, noţiuni generale, tipuri de 

analiză, situaţia generală a Europei la începutul secolului XX. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

2. Europa între 1900 şi 1914: statele europene şi relaţiile 

între ele, situaţia politică şi economică a continentului: 

divergenţele centru-periferie, viaţa ştiinţifică şi arta 

europeană, stucturi sociale şi politici sociale în Europa 

începutului de secol. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

3. Epoca Războaielor Mondiale în Europa I – sistemul 

politic: relaţiile politice în timpul războaielor mondiale, 

democraţii şi dictaturi în Europa interbelică, ideologii 

totalitariste şi natura regimurilor fasciste, naziste şi comuniste. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

4. Epoca Războaielor Mondiale în Europa II – sistemul 

economic şi social: efectele războaielor mondiale asupra 

sistemului economic al continentului, marea criză economică 

mondială din 1929 şi diferitele modele de depăşire ale 

acesteia în Europa, schimbările majore în structura socială a 

statelor Europei între 1914 şi 1945. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

5. Epoca Războaielor Mondiale în Europa III –  evoluţia 

ştiinţifică şi culturală: efectele războaielor mondiale asupra 

vieţii culturale europene, evoluţia ştiinţifică între 1914 şi 

1945, apariţia noilor curente de artă în perioada interbelică, 

revoluţia tehnică în urma eforturilor de război. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

6. Perioada de tranziţie postbelică în Europa: scindarea 

politico-, economico-, culturală a continentului între 1945 şi 

1949, noile seturi de valori şi restructurarea relaţiilor 

interstatale în Europa. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

7. Epoca Europei divizate I – sistemul politic: modelul 

vest-european de parteneriat şi de cooperare interstatală, 

regimurile democratice din Europa Occidentală, întemeierea 

blocului sovietic şi natura regimurilor comuniste central- şi 

est-europene, relaţiile Est-Vest din Europa între 1945 şi 1989. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

8. Epoca Europei divizate II – sistemul economic şi social: 

diferite concepte şi metode de reconstrucţie a Europei după Al 

Doilea Război Mondial, noi concepţii economice şi schimbări 

sociale în epoca postbelică, sistemul modern al economiei de 

piaţă şi sistemul economiei dirijate, relaţii economice dintre 

cele două blocuri, diferenţele sistemelor sociale între Europa 

Occidentală şi Orientală. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

9. Epoca Europei divizate III –  evoluţia ştiinţifică şi 

culturală: competiţia ştiinţifică est-vest, noi descoperiri 

ştiinţifice între 1945 şi 1989 şi efectele acestora asupra 

evoluţiei tehnice europene, noi curente de artă în Europa de 

Vest, conceptele referitoare la rolul şi importanţa artei în 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

Propagarea în ei a respectului faţă de diferenţa cultural-civilizatorică. 

- Întărirea spiritului critic şi a creativităţii studenţilor în rezolvarea 

problemelor. 



societatea comunistă şi arta socialistă. 

10. Perioada tranziţiei post-Război Rece în Europa: 

efectele politico-economico-culturale ale revoluţiilor din 1989 

în Europa de Est, restructurarea relaţiilor est-vest, noi căi de 

cooperare europeană în anii 1990, restructurări sociale în 

Europa de Est în era post-comunistă, noi concepte referitoare 

la ideea de Europa în ultimul deceniu al secolului XX. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

11. Europa la cumpăna mileniilor: cooperarea politică est-

vest la sfârşitul secolului XX, tranziţia economică din Europa 

de Est, instaurarea modelului occidental al economiei de piaţă 

în Europa Central-Estică, noi căi de dezvoltare socială şi 

reformele tehnico-ştiinţifice din Europa sfârşitului de secol. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

12. Europa la începutul secolului XXI: aderarea statelor 

central- şi est-europene la Consiliul Europei şi la Uniunea 

Europeană, lărgirea spre est a NATO, şi noile legături 

militare, integrarea statelor post-comuniste în sistemul 

occidental politic şi economic, schimbări sociale şi culturale 

în urma integrării europene. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

13. Previziuni referitoare la viitorul Europei în secolul 

XXI: noi relaţii centru-periferie între statele Uniunii Europene 

şi respectiv între UE şi statele vecine europene şi 

mediteranene, Europa unită în perspectivă globală, noi 

provocări asupra securităţii (criza din Ucraina), asupra 

societății (criza migrației) și asupra sistemului sănătății 

(pandemia COVID-19). Legăturile militare, modelul societăţii 

internaţionale europene, principalele posibilităţi de dezvoltare 

economică. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

14. Concluzii: recapitulare, sintetizare, discuţii asupra naturii 

relaţiilor interculturale europene. 

Curs clasic, 

combinat cu 

prezentări Power 

Point. 

Comunicare. 

Recapitulare, 

sintetizare. 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

Bibliografie 

1. Berendt T. Iván: Válságos évtizedek. A 20. század első fele közép- és kelet-európai történetének 

interpretációja. III., bővített, átdolgozott kiadás, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

2. Csaba László: A fölemelkedő Európa. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 

3. Davis, Norman: Europe. A History. Oxford University Press, Oxford, 1996. 

4. Diószegi István: A kulisszák mögül. A diplomácia története 1919–1939. Budapest, 1996.  

5. Erlich É. – Révész G. – Tamás P. (szerk.): Kelet-Közép-Európa: Honnan-hová? Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1994. 

6. Fontaine, André: Istoria războiului rece. Bucureşti, 1994.  

7. Goldstein, Joshua: International Relations. Harper Collins Publishers, New York, 1994. 

8. Johnson, Paul: A modern kor. A huszadik század igazi arca. XX. Század Intézet, Budapest, 2007. 

9. Kende Péter: Nemzetek és népek Kelet-Közép-Európában. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014. 

10. Kincses László: Diplomáciatörténet. ELTE ÁJK Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, HVG 

ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2005.  

11. Murádin János Kristóf: Nemzetközi intézmények és szervezetek. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011. 

12. Murádin János Kristóf: Az európai integráció története és elméletei. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 

2020. 

13. Murray, Douglas: Európa furcsa halála. Bevándorlás, identitás, iszlám. Mit tartogat számunkra a 

jövő? Alexandra Kiadó, Pécs, 2018. 

14. Németh István: Európa 1945–2000. A megosztástól az egységig. Aula Kiadó, Budapest, 2004. 

15. Ormos Mária – Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás, 1814–



1945. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 

16. Romsics Ignác: A 20. század rövid története. Rubicon Kiadó, Budapest, 2007. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. Statele Europei Centrale în secolele XX şi XXI – Austria. Prezentare de 

teme, discuţii și 

dezbateri 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

2. Statele Europei Centrale în secolele XX şi XXI – Polonia. Prezentare de 

teme, discuţii și 

dezbateri 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

3. Statele Europei Centrale în secolele XX şi XXI – 

Cehoslovacia, Republica Cehă și Slovacia. 

Prezentare de 

teme, discuţii și 

dezbateri 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

4. Statele Europei Centrale în secolele XX şi XXI – Ungaria. Prezentare de 

teme, discuţii și 

dezbateri 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

5. Statele Europei Centrale în secolele XX şi XXI – România. Prezentare de 

teme, discuţii și 

dezbateri 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

6. Statele Europei Centrale în secolele XX şi XXI – Bulgaria. Prezentare de 

teme, discuţii și 

dezbateri 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

7. Statele Europei Centrale în secolele XX şi XXI – 

Iugoslavia şi statele succesoare. 

Prezentare de 

teme, discuţii și 

dezbateri 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de pandemie 

Bibliografie 

1. Balázs Péter: 20 év után. Magyarország és Európa. Napvilág Kiadó, 2011. 

2. Balogh László: Románia története. Aula Kiadó, Budapest, 2001.  

3. Davies, Norman: Lengyelország története. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 

4. Galántai József: Háború és békekötés (1914–1920). IKVA, Budapest, 1991. 

5. Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. I. köt., Budapest, 1966. 

6. Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1945–1982. II. köt., Budapest, 1985. 

7. Hobsbawm, Eric J.: A szélsőségek kora. A rövid 20. század története 1914–1991. Pannonica Kiadó, 

Budapest, 1998. 

8. Liddel Hart, B. H.: Al Doilea Război Mondial. Bucureşti, 1998. 

9. Murádin János Kristóf: Az európai integráció története és elméletei. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 

2020. 

10. Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 

11. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 

12. Rotschild, Joseph: Întoarcerea la diversitate. Europa Est-Centrală după Al Doilea Război Mondial. 

Iaşi, 1996. 

13. Soulet, Jean Francois: Istoria comparată a statelor comuniste. Iaşi, 1998. 

14. Ştirban, Marcel – Ioan Marius Bucur – Ghizela Cosma – Adrian Ivan – Marcela Sălăgean – Virgiliu 

Ţârău: Istoria contemporană a României. Editura Accent, Cluj-Napoca, 2001. 

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 

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. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezență la minim 7 cursuri și 4 seminarii  

- absențele între 7 și 10 cursuri, precum și la 4 seminarii pot fi compensate cu întocmirea unei lucrări în plus 

- în cazul absențelor la 10 sau mai multe cursuri și respectiv la 5 sau mai multe seminarii nu se permite 

prezentarea la evaluare 

- îndeplinirea obligațiilor de seminar: prezentarea a două teme şi elaborarea unei lucrări din una dintre 

acestea până la sfârşitul semestrului 

 

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 Cunoștințe în materie Examen oral 

offline/online 

60% 

Parcurgerea bibliografiei 

de specialitate 

Trimiterea prin e-mail a 

unei sinteze în scris 

10% 

Prezența la cursuri și 

activitatea în timpul 

semestrului 

Evaluare pe parcurs 5% 

10.5.  Seminar Prezența și activitatea la 

seminarii 

Evaluare pe parcurs 5% 

Activitate individuală Prezentarea a două teme 10% 

Activitate individuală Elaborarea unei lucrări 10% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- Prezenţa la cursuri şi la seminarii este obligatorie. Se acceptă cel mult 7 absenţe motivate la cursuri şi 3 

absenţe motivate la seminarii. 

- Absenţele se compensează prin întocmirea unei lucrări în plus, cu o extindere de maxim 6 pagini, legată de 

teme concrete, oferite de către titularul cursului. 

- Prezentarea de către studenţi a câte două teme alese din cele oferite de conducătorul de seminar. 

- Elaborarea unei lucrări de maxim 6 pagini pe una dintre temele alese până la sfârşitul semestrului.  

- Parcurgerea în timpul semestrului a cel puţin uneia dintre cărţile de specialitate menţionate în bibliografia 

cursului. 

- Dovada cunoştinţei ambelor teme trase la examenul oral. 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

19 07 2022                                                                                

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

20 07 2022                                                                                          

Semnătura responsabilului programului de studii 

………………………………………………….  


