
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 Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Masterat 

1.5. Programul de studiu  Diplomaţie şi studii interculturale 

1.6. Calificarea Licenţiat în diplomaţie şi studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Metodologia cercetării 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului - 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

Seminar Conf. univ. dr. Toró Tibor 

Laborator - 

Proiect - 

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

verificare 

Vp 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DA 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DA 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0241 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 97 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 13 

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

teren 

30 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

d) Tutoriat 20 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



e) Examinări  4 

f) Alte activități:  - 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Metodologia cercetării de bază 

4.2. de competențe - Cunoașterea limbii engleze 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
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ţe
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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. 

- Cunoștințe privind scrierea unor studii și expertiză în managementul proiectelor și a activității de 

cercetare. 

- 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. 
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- 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 

5.1.  De desfășurare a cursului - 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 necesită proiector 

 prezență obligatorie la seminarii 

 pregătire la ore prin citirea sau pregătirea 

materialelor propuse 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectul disciplinei este însuşirea unei gândiri superioare ştiinţifice, al 

sistemului de reguli şi proceduri explicite care stau la baza cercetării în 

ştiinţele politice. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 Însuşirea conceptelor fundamentale și avansate din domeniul 

metodelor şi metodologiei de cercetare în ştiinţele politice, 

 Însuşirea principalelor perspective teoretice ce fundamentează 

cercetarea empirică în ştiinţele politice 

 Însuşirea a noi metode de cercetare utilizate în cercetarea 

fenomenului politic. 



8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Introducere Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

2. Recapitularea prinicpalelor metode și tehnici de 

cercetare 

Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

3. Proiectarea cercetării și planul de cercetare Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

4. Operaționalizare și conceptualizare Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

5. Interviul Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

6. Analiza de discurs Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

7. Metoda focus group Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

8. Analiza de conținut Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

9. Studiul de caz Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

10. Greșeli în definirea conceptelor Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

11. Cauză-efect în cercetare și analiza științifică Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

12. Întrebări legate di planurile de cercetare Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

13. Cum selectăm metodele de cercetare adecvat? Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

14. Recapitulare Proiectare, comunicare, 

discuții* 

2 ore 

* în cazul în care cursurile se vor desfășura online, cursurile se for desfășura prin platforma Google Meet cu 

ajutorul unor prezentări Power Point 

Bibliografie 

Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi 

Bayer József: A politikatudomány alapjai. Budapest: Napvilág 

Brubaker, Rogers: Ethnicity without groups. Harvard University Press 

Della Porta, Donatella & Michael Keating (2008): Approaches and Methodologies in the Social 

Sciences. A Pluralist Perspective. Cambridge 

Hancock, Dawson R., & Bob Algozzine (2011). Doing case study research: a practical guide for 

beginning researchers (2nd ed ed.). New York: Teachers College Press. 

Vicsek, Lilla (2006): Fókuszcsoport: elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Budapest: Osiris 

Wodak, Ruth (2009). The discursive construction of national identity (2nd ed., Critical discourse 

analysis). Edinburgh: Edinburgh University Press. 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Acest seminar exista in programul de studiu al tuturor universităților importante din România și 

străinătate. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Predarea proiectului la timp 



 

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 - - - 

- - - 

10.5 . 

 

Seminar completitudinea şi 

corectitudinea 

cunoştinţelor, 

capacitatea de analiză, 

de interpretare 

personală, originalitatea, 

creativitatea, ortografia 

proiect propriu 100% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Pentru examen studenții au obligația să cunoască standardele editării unei lucrări științifice și a unui plan 

de cercetare minim pentru nota 5. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 29. 07. 2022             ..................................                     ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

31. 07. 2022      …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 


