
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 Terminologia diplomaţiei (engleză/maghiară) 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Huszár Erika 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Lect. univ. dr. Huszár Erika 

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 

DA 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DA 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0071 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 0 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 0 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 72 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 30 

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

teren 

20 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

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

 - Realizarea, individual sau în echipă, a unui proiect profesional în domeniul impactului teoriilor 

relaţiilor internaţionale şi studiilor interculturale, comunicarea acestuia în cel puţin o limbă de 

circulaţie internaţională. 

 

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 

8.2. Seminar Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Basic concepts in International Relations Prelegere, prezentare, discuții 2 hours 

2. The role of international diplomacy 

 

2 hours 

3. Cultural diplomacy – soft power 2 hours 

4. Intercultural communications - theories 2 hours 

5. Intercultural communications – case studies 2 hours 

6. International organisations – the UN and its 

agencies 

2 hours 

7. International organisations – the EU and its 

institutions 

2 hours 

5.1.  De desfășurare a cursului - 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Sală cu calculator 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul își propune să ofere o perspectivă asupra terminologiei engleze 

utilizate în lumea relațiilor diplomatice internaționale, precum și asupra 

mediului internațional juridic și instituțional al acesteia. Dezvoltarea 

abilităților orale, scrise, de prezentare și de mediere, competențe necesare 

într-un mediu intercultural este, de asemenea, în atenția noastră. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Cursul își propune să ofere o perspectivă asupra terminologiei engleze 

utilizate în lumea relațiilor diplomatice internaționale, precum și asupra 

mediului internațional juridic și instituțional al acesteia. Dezvoltarea 

abilităților orale, scrise, de prezentare și de mediere, competențe necesare 

într-un mediu intercultural este, de asemenea, în atenția noastră. 



8. International relations of the English-speaking 

countries - the USA 

2 hours 

9. International relations of the English-speaking 

countries - the UK 

2 hours 

10. Emerging and developing countries 2 hours 

11. World population and migration 2 hours 

12. Human rights, minority rights 2 hours 

13. International aspects of environment protection 2 hours 

14. Revision 2 hours 

Bibliografie 

 

Bellers, R., Ajkay-Nagy, Éva. (2018) Opening Horizons. Székesfehérvár: Lexika Kiadó. 

Bogár, J., Erdei, J. and Thiessen R. (2018). Expanding Horizons. Székesfehérvár: Lexika Kiadó. 

Trebits, Anna, (2012). EU English. Budapest: Klett Kiadó. 

Supplementary materials related to the topics covered. 

 

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 

 dezvoltarea aptitudinilor de comunicare în limba engleză 

 interdisciplinaritate 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la minim 10 seminarii. Finalizarea sarcinilor scrise și orale. 

 

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 Familiarity with the 

vocabulary and content 

of the discussed printed 

and audio-visual 

materials. 

• Written - oral 

assignments  

• End-term test 

 Performance on 

written/oral 

assignments (50%) 

End-term test (50%) 

 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 



10.6. Standard minim de performanță 

• Studenților li se permite să rateze 3 sesiuni fără a pune întrebări. În cazul în care cineva ratează 4 sesiuni, 

va trebui finalizată o sarcină suplimentară. Dacă lipsesc mai mult de 4 sesiuni, studentul va pica disciplina. 

• 60% scor la testul final. 

• Finalizarea sarcinilor scrise și orale. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

04. 07. 2022     ..................................                          ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 04. 07. 2022                                 …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

………………………………………………… 


