
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 Diplomația Uniunii Europene 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. Szilágyi Judit Beáta 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0051 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

0 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

0 

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 50 

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

teren 

45 

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

d) Tutoriat  

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competențe - 

 

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

 - 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 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) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

Cele mai importante instituții ale integrării europene și 

mecanismele decizionale 

Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Evoluția sistemului de relații externe ale UE, procesul 

instituționalizării, probleme actuale 

Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Analiza celor mai importante relații externe: sistemul 

de relații transatlantice și problemele sale actuale 

Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Evoluția relațiilor UE cu Federația Rusă Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

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 

- 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- Uniunea Europeană în zilele noastre oferă cel mai important domeniu în 

care se poate desfășura activitatea diplomatică externă ale țărilor membre, 

așadar și a României și Ungariei. Așadar este deosebit de important ca 

studenții să primească o privire în ansamblu asupra relațiilor de interes și a 

proceselor decizionale, precum și despre faptul, cum face față Uniunea 

Europeană provocărilor externe mereu în transformare. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

- Familiarizarea studenților cu cele mai importante elemente ale sistemului de 

relații externe ale Uniunii Europene, și cu procesele interne și externe de 

susținere a intereselor. 

- Evidențierea în fața studenților a principalelor probleme legate de sistemul 

de relații externe ale UE. 



Probleme legate de sistemul relațiilor UE cu Republica 

Populară Chineză 

Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

UE și statele Lumii a Treia Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Germania, susținerea intereselor germane în UE Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

UE și Franța Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Efectele Brexit-ului asupra Uniunii Europene Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Rolul Statelor de la Visegrád, și posibilitățile lor de 

susținere a intereselor în UE 

Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Ungaria și Uniunea Europeană Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Provocări actuale și de lungă durată în fața Uniunii 

Europene 

Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point 

2 ore 

Prezentări ale studenților Prezentări, discuții 4 ore 

Bibliografie 

Bába, Iván; Sáringer, János (szerk.): Új diplomáciai lexikon: A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve 1. 

Európai Unió. Budapest: Kairosz (2021) pp. 477-514. , 38 p. ISBN 978 963 5141 29 6 

 

Halmai Péter: Európai gazdasági integráció. Dialóg Campus, Budapest, 2020. ISBN 978 615 6020 31 4 

 

Moldicz Csaba: A változó Európai Unió. Válságról válságra. Typotex, Budapest, 2012. ISBN 978 963 2796 

72 7 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

-   

Bibliografie 

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 și 

din străinătate. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 



Prezență la cursuri în procent de minim 70%. 

 

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 Gândire critică, 

capacitate de analiză, 

cunoștințe lexicale și în 

materie. 

test 50% 

 Prezentări ale studenților 

din teme specifice, legate 

de sistemul de relații 

externe ale UE, oferite de 

către titularul disciplinei. 

50% 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

51%. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

20.09. 2022.                               ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

20. 09. 2022.                      …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

………………………………………………….  

 


