
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 Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Master 

1.5. Programul de studiu  Diplomație și studii interculturale 

1.6. Calificarea Licenţiat în diplomaţie şi studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici de negocieri internaţionale 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső 

2.4. Titularul(ii) activităților de  seminar Lect. univ. dr. Szenkovics Dezső 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

Vp 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DA 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DS 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0151 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 14 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 122 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 45 

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

teren 

30 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  - 

 

  

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.  



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competențe Nu este cazul 

 

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. 

- 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. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

5.1.  De desfășurare a cursului O sală de minim 20 de locuri, calculator, proiector, 

acces internet, sistem de sonorizare 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

O sală de minim 20 de locuri, calculator, proiector, 

acces internet, sistem de sonorizare. Studenții au 

obligația de a se prezenta la seminarii și de a participa 

într-un mod activ la toate activitățiile din cadrul acestor 

seminarii (vizionare filme educaționale și discutarea 

acestora, rezolvare teste de personalitate, simulări de 

situații conflictuale, negocieri, medieri etc.). 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul cursului este de a asigura studenţilor cunoștințele teoretice și 

metodologia cu ajutorul cărora studenții de azi, specialiștii de mâine vor 

putea înțelege sau chiar aborda diferite situaţii de conflicte şi negocieri 

internaţionale, fie ele de tip economic, politic sau cultural.  

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

Un rol important în cadrul cursului este asigurat procesului de mediere, o 

metodă de gestionare şi rezolvare a conflictelor internaţionale reinventată la 

sfârșitul sec. XIX - începutul sec. XX în țările lumii moderne, și preluată 

mai apoi și de restul lumii, prezentând atât posibilităţile de utilizare cât şi 

beneficiile acestuia. 



8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Despre natura și tratarea conflictelor. Conceptul de 

conflict. Caracteristicile, natura și tipuri de conflicte. 

Managementul conflictelor. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

1 oră 

(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

2. Relațiile internaționale, A nemzetközi kapcsolatok 

(IR), apariția sistemului politic global, natura 

conflictelor internaționale, respectiv evoluția istorică a 

gestionării acestor conflicte. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

1 oră 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

3. Elementele de bază ale negocierilor internaționale. 

Similarități și diferențe în negocierile naționale și 

internaționale. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

1 oră 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

4. Contextul socio-politic al conflictelor. Criterii de 

negociere. Efectul culturii (naționale) asupra 

comportamentului negociatorilor. Rolul personalității. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

1 oră 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

5. Negocieri și procesul decizional. Strategii și tactici. 

Nașterea „științei” negocierilor internaționale (secolul 

XX). 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

2 ore 

(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

6. Teoreticienii și practicienii teoriilor legate de 

negociere (strategie și tactică). Opere clasice. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

1 oră  
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

7. Teoriile deciziilor și conflictelor din secolul al XX-

lea. Relația dintre teoria și practica deciziilor. Teoria 

jocului. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

1 oră 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

8. Implementarea și realizarea negocierilor 

internaționale. Condiții pentru implementarea 

negocierilor. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

2 ore 

 (în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

9. Probleme tehnice legate de negociere: organizarea 

negocierii și procesul negocierilor. Condiții 

preliminare și etapele negocierii. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

1 oră  

(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

10. Instrumente de negociere. Rolul negociatorilor, 

așteptări legate de persoana negociatorului. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

1 oră  

(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

11. Reprezentarea intereselor într-un mediu 

multilateral. Concilierea intereselor într-un mediu de 

negociere multifațetat. Impactul schimbărilor profunde 

- internaționale - de la sfârșitul mileniului asupra 

mediului de negociere. Negocieri într-un context 

global. Arta adaptării. 

Prelegere publică axată pe 

interactivitate și prezentată prin 

proiecție ppt.  

2 ore 

 (în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

Bibliografie 

Patton, Bruce – Fisher, Roger – Ury, William: A sikeres tárgyalás alapjai. Bp. Bagolyvár, 1977. (Az 

interneten elérhető angolul is: Getting to Yes. Negotiating an agreement without giving in.)  

Blahó András: Térjünk a tárgyra! Tárgyalástan. Bp. Aula, 1999 

Kissinger, Henry: Diplomácia. Bp. Gabo, 2004 

Kennedy, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Gazdasági változások és katonai konfliktusok 1500-

2000. Bp. Akadémiai Kiadó, 1992 (részletek) 

Blahó András: Térjünk a tárgyra! Nemzetközi tárgyaláselmélet és gyakorlat. Aula Kiadó, Budapest, 2003 



8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Introducere – prezentarea tematicii, alegerea şi 

descrierea muncii practice în cadrul seminariilor, 

prezentarea sistemului de notare şi alegerea 

conflictelor și rolurilor. 

discuții și dezbatere în grup 
2 ore  

(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

2. Joc de simulare: negociere bazată pe un subiect liber 

ales I. 

analiză și discutarea în grup a 

materialului vizionat, dezbatere 

în grup 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

3. Joc de simulare: negociere bazată pe un subiect liber 

ales II. 

analiză și discutarea în grup a 

materialului vizionat, dezbatere 

în grup 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

4. Joc de simulare: negociere bazată pe un subiect liber 

ales III. 

simulare înregistrată cu cameră 

video sau on-line şi analizată 

ulterior, dezbatere în grup 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

5. Joc de simulare: negociere bazată pe un subiect liber 

ales IV. 

simulare înregistrată cu cameră 

video sau on-line şi analizată 

ulterior, dezbatere în grup 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

6. Joc de simulare: negociere bazată pe un subiect liber 

ales V. 

analiza și discutarea 

rezultatelor, dezbatere în grup 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

7. Dicuții privind experiențele acumulate și formularea 

unor concluzii. 

simularea negocierilor legate de 

unele conflicte internaţionale, 

înregistrarea acestora şi 

analizarea personajelor, 

respectiv a interpretării acestora 

2 ore 
(în caz de nevoie, 

se va ține on-line) 

Bibliografie 

Blahó András: Térjünk a tárgyra! Nemzetközi tárgyaláselmélet és gyakorlat. Aula Kiadó, Budapest, 2003 

Oliver, David: Sikeres tárgyalástechnika. Manager Könyvkiadó Kft. Budapest, 2008. ISBN: 

9789639912083 

Kádár Magor: Nonverbális kommunikáció, Csatornák, jelek, jelolvasás, Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2011, 

Kádár Magor: Tárgyalástechnika, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2014, ISBN: 978-973-595-649-3 

Woodhouse, Tom et al (ed.): The Contemporary Conflict Resolution Reader. Polity Press, Cambridge, 2015 

Materiale legate de criza rachetelor cubaneze, conflictul kurdo-turc, criza migrației, conflictul ruso-

ucrainean, conflictul palestinian-israelian, Canalul Panama, conflictul nord-coreean etc. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul acestei discipline corespunde în mare măsură cu conținutul disciplinei similare predate la 

Universitatea de Economie din Budapesta, conform https://uni-bge.hu/hu/kkk/kepzesi-portfolio 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

Condiții generale: 

Participare la cursuri și seminarii se întocmește prezență (chiar și în cazul în care cursurile și seminariile sunt 

organizate sub formă on-line).: 

- în cazul în care studentul participă la cel puțin 70% din seminarii, respectiv a avut o prezență activă în cadrul 

seminariilor, poate să se prezinte la examen fără nici o restricție; 

- acei studenţi, care nu îndeplinesc condiţiile aferente seminariilor (prezenţă în proporţie de 70% şi activitate 

corespunzătoare) nu vor putea susţine examenul numai în sesiunea de reexaminare, iar nota maximă poate fi 

max. 8,00. În acest caz titularul cursului are dreptul de a întocmi subiecte de examen suplimentare. 

În cazuri justificate și cu consultarea prealabilă a titularului de curs, prezența scăzută la cursuri  poate fi 

suplinit prin activități suplimentare în cadrul seminariilor. 



 

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 Cunoașterea materialului 

predat în cadrul 

cursurilor, respectiv a 

bibliografiei aferente. 

Însușirea terminologiei. 

Examen scris (poate fi 

aplicat și on-line) 
50% 

10.5 . 

 

Seminar - participarea activă la 

seminarii,  

- conștiinciozitatea în 

pregătire și în activitatea 

din cadrul seminariilor; 

- calitatea muncii depuse 

în cadrul lucrărilor de 

seminar 

Evaluare continuă pe tot 

parcursul semestrului. 
50% 

10.6. Standard minim de performanță 

Disciplina poate fi considerată promovată numai și numai în cazul în care studentul la cele două probe a 

obținut nota minimă de 5,00 (cinci). 

 

Data completării Semnătura titularului disciplinei Semnătura titularului/rilor de aplicații 

24. 07. 2022 ........................................................ ...............................................................

.. 

   

Data avizării în 

departament 

 Semnătura directorului de departament 

27. 07. 2022  

Semnătura responsabilului 

programului de studii 

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

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

 


