
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 Problemele actuale ale Europei 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Murádin János Kristóf 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. Murádin János Kristóf 

laborator - 

proiect - 

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

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

S 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DS 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0231 

 

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 /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

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 notițe 50 

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

teren 

20 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

d) Tutoriat 15 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  0 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - cunoașterea conceptelor de bază în științe politice și teoriile relațiilor 

internaționale 

4.2. de competențe - cunoașterea a minim unei limbi de circulație internațională 

 

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. 

- 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. 

- 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

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 

1. Evoluția procesului de integrare europenă și 

provocările lui actuale 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

2. Tratatele de unificare europeană și impactul lor 

asupra UE azi 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

3. Dreptul european și reglementarea spectrului 

financiar la nivelul UE 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

4. Instituțiile Europei, între inerție și reformare? Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Proiector, sală dotată cu internet si tablă digitală 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Proiector, sală dotată cu internet si tablă digitală 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Analiza fundamentelor construcției europene, a limitărilor și 

perspectivelor ulterioare de dezvoltare ale Europei 

7.2. Obiectivele specifice 

 
 Punerea în discuție a celor mai stringente probleme de pe agenda 

europeană   

 Cunoasterea metodologiei de cercetare specifice domeniului integrării 

europene, formarea deprinderilor de analiză a unui text 

 capacitatea de sinteză si dezvoltarea gândirii critice, dar si însușirea 

normelor de argumentare în cadrul textelor științifice 



5. Piața Internă a UE și provocările acesteia Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

6. Uniunea Economică și Monetară, către o uniune a 

băncilor europene? 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

7. Proiectul politic al Europei Unite azi Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

8. Drepturile cetățenilor și participarea lor la procesul 

de luare a deciziilor 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

9. Politica de dezvoltare regională a UE Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

10. Politicile sociale ale UE, către împlinirea 

modelului social european 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

11. Politica de securitate energetică a UE Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

12. Politicile de protecția consumatorului și protecția 

mediului 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

13. UE între supranaționalitate și 

interguvernamentalism 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

14. Viitorul UE și noile trenduri în dezvoltarea 

ideilor de integrare europeană 

Curs ex catedra/ 

dezbatere orală 

2 ore 

Bibliografie 

1. Adrian Liviu Ivan: Sub zodia ”Statelor Unite ale Europei”. Editura ECCO, Cluj-Napoca, 2006. 

2. Rostoványi Zsolt: The International System at the Turn of the Millenium. BIGIS, Budapest, 2001. 

(coeditori: Kiss J. László și Böszörményi Jenő) 

3. Iordan Gheorghe Bărbulescu: Uniunea Europeană: aprofundare şi extindere. Bucureşti, Editura Trei, 

2001. 

4. Barnard Catherine: The substantive law of the EU: the four freedoms. Oxford: Oxford University Press, 

2013. 

5. Charles Zorgbibe: Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor. Editura TREI, Bucureşti, 1998. 

6. Guillaume Devin Courty: Construcţia europeană. Editura C.N.I. "Coresi" SA, Bucureşti, 2001. 

7. Isin Engin, Saward Michael (eds): Enacting European citizenship. Cambridge University Press, 2013. 

8. Jorgensen Knud Erik, Verlin Laatikainen (eds): Routledge handbook on the European Union and 

international institutions: performance, policy, power. Abingdon: Routledge, 2013. 

9. Koutrakos Panos: The EU Common Security and Defence Policy. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

10. Patomaki Heikki: The great Eurozone disaster: from crisis to global new deal. London; New York: Zed 

Books, 2013. 

11. Trechsel Alexander (ed.): Towards a Federal Europe. London: Routledge, 2013. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. UE și dimensiunea sa externă, UE-putere civilă Dezbatere/prezentare 2 ore 

2. UE și cele 4 libertăți fundamentale, la raport Dezbatere/prezentare 2 ore 

3. Politica de dezvoltare ale UE Dezbatere/prezentare 2 ore 

4. Procesul decizional al UE Dezbatere/prezentare 2 ore 

5. Guvernanța europeană și politicile publice Dezbatere/prezentare 2 ore 

6. Criza economică și vectorii de răspuns ai UE Dezbatere/prezentare 2 ore 

7. Problemele integrării europene: competitivitate, 

demografie, legitimitate, unitate de acțiune, viziune 

Dezbatere/prezentare 2 ore 

Bibliografie 

1. Adrian Liviu Ivan: Sub zodia ”Statelor Unite ale Europei”. Editura ECCO, Cluj-Napoca, 2006. 

2. Iordan Gheorghe Bărbulescu: Uniunea Europeană: aprofundare şi extindere. Bucureşti, Editura Trei, 

2001. 

3. George Stephen: Politics and Policy in the European Community. Oxford University Press, 1990. 

4. Charles Zorgbibe: Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor. Editura TREI, Bucureşti, 1998. 



5. Jabko Nicolas: Jabko Nicolas Playing the market: a political strategy for uniting Europe, 1985–2005 

Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2006.  

6. Ladislau Gyemant: Preistoria construcției europene. EFES, Cluj-Napoca, 1999. 

7. Lindgren Karl – Oskar, Persson Thomas: Participatory governance in the EU: enhancing or endangering 

democracy and efficiency? Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 

8. Guillaume Devin Courty: Construcţia europeană, Editura C.N.I. "Coresi" SA, Bucureşti, 2001. 

9. Hix, Simon and Hoyland Björn (2011): The political system of the European Union. Palgrave Macmillan. 

10. McCormick  “The Evolution of the EU” (Chapter 3) in The European Union:Politics and Policies. 

Westview Press, 2007. 

11. Marks, G.:  “Europe and Its Empires: From Rome to the European Union” Journal of Common Market 

Studies, 2011. 

12. Schimmelfennig, Frank and Sedelmeier, Ulrich (Eds.), 2005, The Europeanization of Central and 

Eastern Europe, Cornell Studies in Political Economy, Cornell University Press, Ithaca; New York. 

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 

 Parcurgerea aprofunzită a conținutului disciplinei presupune și o cunoaștere a realității cotidiene în 

tematica problemelor strategice la nivel global.  

 Prin asimilarea materiei studentul beneficiază de un vocabular și definiții de noțiuni tehnice care 

sporește posibilitatea sa de a se angaja în domeniul muncii (domeniile aferente disciplinei). 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezența minimă obligatorie 

- prezentare seminarii PPT 

 

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 Evaluare orală Examen 70% 

   

10.5.  Seminar Evaluare orală Evaluare în cadrul 

seminarului 

30% 

 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

 Nota minimă pentru a promova examenul este 5. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 



 01. 07. 2022.             ..................................                     ................................... 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

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

Semnătura responsabilului programului de studii 

………………………………………………….  

 


