
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 Concepte europene 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Ferkelt Balázs 

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 

DA 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0041 

 

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 

40 

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

d) Tutoriat 5 

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

 - 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. 

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) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

Forțe motrice și repere în dezvoltarea integrării 

europene (prezentare generală) 

Prelegere publică, prezentare, 

proiecte. 

2 ore 

Transformarea sistemului instituțional și a procesului 

decizional al Uniunii Europene și presiunea de 

reformă. 

2 ore 

Rezultatele și deficiențele implementării pieței unice 2 ore 

Implementarea și funcționarea uniunii economice și 

monetare 

2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului - Sală de curs adecvat cu calculator și proiector 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Scopul predării disciplinei este ca studenții să se familiarizeze cu forțele 

motrice din spatele dezvoltării integrării europene, cu consolidarea treptată a 

dimensiunii economice a integrării, cu nevoile și provocările de reformă cu 

care se confruntă Uniunea Europeană și să poată face analize, să dezvolte 

soluții pentru a face față și a preveni problemele. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Scopul predării disciplinei este ca studenții să se familiarizeze cu forțele 

motrice din spatele dezvoltării integrării europene, cu consolidarea treptată a 

dimensiunii economice a integrării, cu nevoile și provocările de reformă cu 

care se confruntă Uniunea Europeană și să poată face analize, să dezvolte 

soluții pentru a face față și a preveni problemele. 



Impactul crizelor anilor 2000 (criza financiară și 

economică mondială din 2008-2009, criza datoriilor 

suverane, pandemia COVID, războiul din Ucraina) 

asupra zonei euro și a Uniunii Europene 

2 ore 

Guvernanța economică în Uniunea Europeană 2 ore 

Competitivitatea Uniunii Europene 2 ore 

Necesitatea reformei bugetului Uniunii Europene 2 ore 

Circumstanțele și efectele Brexit-ului 2 ore 

Extinderi ulterioare ale Uniunii Europene 2 ore 

Rolul Uniunii Europene în politica mondială și în 

economia mondială 

2 ore 

Viitorul Uniunii Europene, alte provocări cu care se 

confruntă Uniunea Europeană 

2 ore 

Prezentările studenților 4 ore 

Bibliografie 

 

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

Capitolul 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 

 

Luuk van Middelaar: Valahogy Európában. Örökös átkelés. Typotex, Budapest, 2011. ISBN 978 963 2794 

24 2. 

 

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 domeniu, 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: 

Prezența minimă de 51% la cursuri. 

 

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 Formularea de 

conexiuni, raționament, 

propuneri.  

Cunoștințe lexicale, 

cunoașterea subiectului. 

Examen scris 50% 

 Prezentări ale studenților 50% 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

51% din numarul maxim de puncte. 

 

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 

…………………………………………………. 


