
FIŞA DISCIPLINEI 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Sapientia” din Municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte – 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 Master în diplomaţie şi studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Politică naţională şi identitate în Europa 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei / Titularul cursului Conf. univ. dr. Bakk Miklós 

2.4. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Bakk Miklós 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

C 2.7. Regimul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DS 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0191 

 

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 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 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 notiţe 30 

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

teren 
40 

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

d) Tutoriat 4 

e) Examinări  4 

f) Alte activităţi:   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum nu sunt 

4.2. de competenţe cunoașterea limbii engleze (nivel citire) 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1.  De desfăşurare a cursului Prezenţa la cursuri este obligatorie, conform regulamentelui 

universităţii. Cursuri cu proiector. 

5.2.  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Prezenţa la seminarii este obligatorie, minim 70% din orele de 

seminar 

Aprobat prin decizia 

Consiliului Facultăţii nr.                                    
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 - 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. 

- 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
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en
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tr
a
n
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er
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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 (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs (cursuri în sală și online) Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1.Noţiunile de bază privind studiul naţionalismului şi 

ale existenţei naţionale. O privire de ansamblu asupra 

controverselor de bază ale domeniului. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

2. Teoria lui Ernest Gellner privind naţionalismul şi 

naşterea naţiunilor moderne. Prezentarea unor exemple 

concrete prin prizma acestei teorii. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

3. Teoria lui Benedict Anderson privind naţionalismul 

şi naşterea naţiunilor moderne. Prezentarea unor 

exemple concrete prin prizma acestei teorii. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

4. Teoria lui Anthony D. Smith privind naţionalismul 

şi naşterea naţiunilor moderne. Prezentarea unor 

exemple concrete prin prizma acestei teorii. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

5. Teoriile lui Liah Greenfeld şi Miroslav Hroch. 

Prezentarea unor exemple concrete prin prizma acestei 

teorii. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Prezentarea conceptelor de bază din literatura teoriilor etnonaţionalismului şi 

ale construcţiei naţionale (nation-building). 

Prezentarea teoriilor clasice ale naţiunii şi naţionalismului. 

Prezentarea unor analize model pentru etnopolitica statelor europene. 

7.2. Obiectivele specifice Gestionarea informaţiilor specifice din literatura specificată (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil). 



6.Tipologii de bază, naţionalism politic şi cel cultural. 

Naţionalismul etnic şi civic. Dezbaterile curente 

privind aceste dihotomii. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

7. Construcţia naţională şi construcţia statală. Teoriile 

lui Hechter, Mann şi Linz. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

8. Deconstrucţia naţionalismului. Teoria lui Brubaker. Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

9. Uniunea Europeană şi construcţia naţională. 

Identitate naţională şi identitate europeană. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

10. Politica cetăţeniei ca parte a construcţiei naţionale. 

Schimbarea conceptelor legate de cetăţenie. Definiţia 

cetăţeniei. Reglementări şi uzanţe internaţionale. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

11. Cetăţenia multiplă şi cetăţenie multiculturală. Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

12. Cetăţenia europeană, cetăţenia „supranaţională”, 

cetăţenie „fuzzy”. Legătura dintre cetăţenie şi 

comunitatea politică. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

13.Politici publice cu relevanţă etnonaţională. 

Construcţii naţionale transfrontaliere. 

Expunerea unui set de 

concepte și teorii cu 

privire la tema cursului. 

Discutarea interactivă a 

unor exemple. 

2 

Studenții au ob-

ligația de a citi 

bibliografia ob-

ligatorie indicată 

14. Recapitularea temelor principale. Sinteze. Discutii concepte si 

exemple 

2 

Bibliografie: 

Gellner, Ernest: Națiuni și naționalism. Editura Antet, 1994. 

Anderson, Benedict (2004 [1991]): Képzelt közösségek. In: Kántor Zoltán (szerk): Nacionalizmus-

elméletek (szöveggyűjtemény). Rejtjel Kiadó, Bp., 2004, 79-108. 

Armstrong, John A.: Nations before Nationalism. The University of North Carolina Press, Chapel Hill. 

Breuilly, John: Állam és nacionalizmus. In: Kántor Zoltán (szerk): Nacionalizmus-elméletek 

(szöveggyűjtemény). Rejtjel Kiadó, Bp., 2004, 134-149. 

Brubaker, Rogers (1992): Citizenship and Nationhood in France and Germany. Harvard University 

Press, Cambridge. 

Smith, Anthony D.: Naționalism și Modernism. Ed. Epigraf, Chișinău, 2002. 

Schulze, Hagen: Stat și națiune în istoria europeană. Polirom, Iași, 2003. 

Dér Aladár: Az európai identitás elméleti alapjai. Politikatudományi Szemle, 2005. 1.sz., p.125-150. 



 

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 

1.Există o definiţie esenţială a naţiunii? Discuţii – 

eseul lui Zoltán Kántor. 

Detalierea si ilustrarea 

conceptelor și teoriilor 

dezbătute la curs in baza 

lecturii indicate. Seminarii 

din două în două săptămini 

1+1 ore 

Studentii își aleg 

o temă pe care o 

vor dezvolta si 

prezenta la 

seminar 

2. Teoria lui Gellner. Rolul economiei şi a 

comunicaţiilor în formarea naţiunilor  

Detalierea si ilustrarea 

conceptelor și teoriilor 

dezbătute la curs in baza 

lecturii indicate. Seminarii 

din două în două săptămini 

1+1 ore 

Studentii își aleg 

o temă pe care o 

vor dezvolta si 

prezenta la 

seminar 

3.Teoria lui Anderson. Rolul spaţiului public, al presei 

tipărite şi al „imaginaţiei publice” în formarea 

naţiunilor 

Detalierea si ilustrarea 

conceptelor și teoriilor 

dezbătute la curs in baza 

lecturii indicate. Seminarii 

din două în două săptămini 

1+1 ore 

Studentii își aleg 

o temă pe care o 

vor dezvolta si 

prezenta la 

seminar 

4. Cele două căi ale contrucţiei naţionale: calea 

Europei Occidentale şi calea Europei de Est. 

Discutarea teoriei lui Hroch şi a operei lui Bibó 

Detalierea si ilustrarea 

conceptelor și teoriilor 

dezbătute la curs in baza 

lecturii indicate. Seminarii 

din două în două săptămini 

1+1 ore 

Studentii își aleg 

o temă pe care o 

vor dezvolta si 

prezenta la 

seminar 

5. Cetăţenia multiplă. Cazul României şi Ungariei 

Detalierea si ilustrarea 

conceptelor și teoriilor 

dezbătute la curs in baza 

lecturii indicate. Seminarii 

din două în două săptămini 

1+1 ore 

Studentii își aleg 

o temă pe care o 

vor dezvolta si 

prezenta la 

seminar 

6. Cetăţenia europeană.  

Detalierea si ilustrarea 

conceptelor și teoriilor 

dezbătute la curs in baza 

lecturii indicate. Seminarii 

din două în două săptămini 

1+1 ore 

Studentii își aleg 

o temă pe care o 

vor dezvolta si 

prezenta la 

seminar 

7. Recapitulare, discuţii finale. 
Rediscutarea conceptelor 

de baza 
2 ore 

Bibliografie: 

Kántor Zoltán: Tudományos vagy politikai kérdés a nemzet meghatározása? Limes, 2009. 4.sz. 

Hroch, Miroslav: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlődéséig: a nemzetépítés folyamata 

Európában. In: Kántor Zoltán (szerk): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény). Rejtjel K., 

Bp.,2004, 230-247. 

Gellner, Ernest: A nacionalizmus kialakulása: a nemzet és  osztály mítoszai. In: Kántor Zoltán (szerk): 

Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény). Rejtjel Kiadó, Bp., 2004, 45-78. 

Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. Argumentum, 2011. 

Bellamy, Richard: Citizenship. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2008. 

 



 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- însușirea temelor predate în acest curs face posibilă pentru cursanții masteranzi producerea unor analize 

la nivelul publicisticii de specialitate 
 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: o notă de trecere minim 5 la probele parțiale, 

prezența minimă 

 

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 Evaluarea nivelului de 

cunoștiințe de specia-

litate dobândite la 

cursuri si seminarii 

 
Examen (colocviu) scris 60% 

10.5. Seminar 
Calitatea muncii depuse 

şi gradul de participare 

Evaluarea prezentărilor, 

calitatea răspunsurilor 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

Nota finală: examenul scris cu ponderea de 60%, activitatea la seminar cu ponderea de 40%. Ambele note 

trebuie sa fie cel putin de 5. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 

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

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament 

 

02 08 2022                                                                                  .................................... 
 

Semnătura responsabilului programului de studii 

.......................................... 

 


