
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 China în contextul relațiilor internaționale 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. Eszterhai Viktor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Dr. Eszterhai Viktor 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 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 KMPP0281 

 

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 

35 

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

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Istoria relatiilor internaționale 

Teorii ale relațiilor internaționale 

4.2. de competențe Competențe generale de economie si politică 

Competențe lingvistice medii (engleză) 

 

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 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 

 

5.1.  De desfășurare a cursului - 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Ascensiunea Chinei a devenit unul dintre cele mai discutate fenomene în 

politica internațională și în mediul academic în ultimele două decenii. 

Ponderea internațională a țării a crescut atât de mult, încât în prezent exercită 

o influență decisivă asupra proceselor economice, intelectuale, sociale și 

politice globale, asupra sistemului internațional și asupra instituțiilor de 

guvernare globală. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

În timpul cursului, studenții învață despre obiectivele globale și regionale ale 

Chinei și despre strategiile alese, precum și despre sistemul lor și efectele 

regionale. Studenții primesc, de asemenea, o privire de ansamblu asupra 

răspunsurilor internaționale la ascensiunea Chinei. Prin analiza lor, studenții 

vor putea vedea mecanismele globalizării, sistemul internațional și procesele 

politice la nivel internațional de stat. În acest fel, cursul promovează 

examinarea dezvoltării relațiilor internaționale care ia în considerare și 

aspecte științifice și oferă o abordare care facilitează studiul și interpretarea 

altor fenomene globale. 



Introducere: oglindă despre China Prelegere asistată cu prezentare 2 ore 

Principalele interpretări ale globalizării și 

ascensiunii Chinei 

2 ore 

Locul Chinei în economia mondială 2 ore 

China în procesele sociale globale 2 ore 

China în procesele intelectuale și ideologice 

globale 

2 ore 

China și problema sistemelor constituționale și 

politice 

2 ore 

Locul Chinei în lume și răspunsurile de politică 

externă 

2 ore 

China în arhitectura strategică și geopolitică 

globală 

2 ore 

China și reforma cadrului instituțional al 

economiei mondiale 

2 ore 

China și reforma instituțiilor globale 2 ore 

China în interacțiunile globale ale marii puteri 2 ore 

Relația dintre China și puterile regionale și statele 

mici 

2 ore 

China și UE, dezvoltarea politicii europene a 

Chinei 

2 ore 

Rezumat 2 ore 

Bibliografie 

 

Allison, G. (2015). The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War? The Atlantic, 24 

September. 

Anonymous. (2021). The Longer Telegram: Toward A New American China Strategy. Atlantic Council. 

Eszterhai V. (2021). Kína külpolitikai stratégiája a megváltozó világrendben: konnektivitás, mint 

befolyásépítő eszköz és hatása az Európai Unióra. In: Ágh Attila (ed): Az Új Világrend kialakulása az EU-

USA-Kína hatalmi háromszögben. Noran libro, 2021. 262-276. 

Eszterhai, V. (2019). China’s Interregional Institutional Innovations in the Light of Global Governance. In: 

Horváth Marcell (ed): Global governance and Asia from the perspective of the CEE countries: The pre-

forum session of Shanghai Forum 2019. Magyar Nemzeti Bank. Budapest. 40-51. 

Eszterhai, V. (2018). Searching for an alternative global order: The Qing tributary system and the 

mechanism of Guanxi. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 11(4). 499-513. 

Fu Y. (2016): Putting the Order (s) Shift in Perspective. Munich Security Conference, February 13. 

Heilmann, S. (ed.). (2016). China's political system. Rowman & Littlefield. New York. 

Huang, Y. (2018). A Kína-talány megfejtése. Miért nem helytálló a konvencionális gazdasági bölcsesség? 

Pallas Athéné. Budapest. 

Khondker, H., & Schuerkens, U. (2014). Social transformation, development and globalization. HAL. 1-14. 

Krajczár Gy. (2020). Kína globális stratégiája a változó világban. In: P. Szabó Sándor &  Horváthné Varga 

Polyák Csilla (ed.) Lehetőségek és kihívások a magyar–kínai kapcsolatok területén. 91-114. 

Kusai S. Z. (2020). A kínai politikai rendszer néhány új sajátossága. In: P. Szabó Sándor &  Horváthné 

Varga Polyák Csilla (ed.) Lehetőségek és kihívások a magyar–kínai kapcsolatok területén. 63-76. 

Kusai, S. Z. (2020). Kína részvételének sajátosságai és ellentmondásai a világkormányzás átalakulásában. 

Kusai, S. Z. (2020). A kínai politikai rendszer néhány új sajátossága. In: P. Szabó Sándor &  Horváthné 

Varga Polyák Csilla (ed.) Lehetőségek és kihívások a magyar–kínai kapcsolatok területén. 29-48. 

Leonard, M. (2008). What does China think? HarperCollins. UK. 

Heilmann, S., Rudolf, M., Huotari, M. & Johannes Buckow (2014). China’s Shadow Foreign Policy: 

Parallel Structures Challenge the Established International Order. Mercator Institute for China Studies. 

China Monitor 18, 1-9. 



8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Introducere Prelegere publică, prezentare, 

proiecte. 

1 oră 

Globalizare: China vs. Europa Centrală și de Est 1 oră 

Centru, periferie și semi-periferie în economia 

mondială prin studii de caz 

1 oră 

Vest vs. analiza comparativă a societăţilor non-

occidentale 

1 oră 

Probleme metodologice ale analizei problemelor 

valorice 

1 oră 

Calea președintelui chinez vs. SUA către putere. 

Analiza video. Test 1. 

1 oră 

Evaluarea situației și alegerea strategică în practică: în 

lumina exemplelor Chinei și din Europa Centrală și de 

Est. 

1 oră 

Analiza politicii externe transformatoare a Chinei în 

lumina surselor 

1 oră 

Diferența ajutorului chinez vs. universal: o analiză 

comparativă 

1 oră 

G7 vs. Forumul BRICS în lumina războiului ruso-

ucrainean 

1 oră 

BRI vs. analiza comparativă a strategiilor de 

conectivitate B3W și Global Gateway 

1 oră 

Strategiile față de China a statelor mici prin studii de 

caz 

1 oră 

Nivelurile politicii europene 1 oră 

Rezumat. Test 2 1 oră 

Bibliografie 

 

Anonymous. (2021). The Longer Telegram: Toward A New American China Strategy. Atlantic Council. 

Biden, J. (2022). Remarks by President Biden at Launch of the Partnership for Global Infrastructure and 

Investment. June 26. 

European Commission. (2020). Key elements of the EU-China Comprehensive Agreement on Investment. 

Press release, December 30.  

European Parliament (2021). MEPs refuse any agreement with China whilst sanctions are in place. Press 

release, May 20. 

Fu Y. (2016): Putting the Order (s) Shift in Perspective. Munich Security Conference, February 13. 

Fukuyama, F. (1989). The end of history? The national interest, (16), 3-18. 

Hui, C. China’s propaganda cartoon tells how leaders are made. China News, October 17. 

Jakóbowski, J. CAI and the Fate of the China-Germany-CEE Industrial Triangle. Choice, June 2. 

Kuik, C. C. (2016). How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states’ alignment behavior towards 

China. Journal of Contemporary China, 25(100), 500-514. 

Lancaster, C. (2009). Introduction. In: Lancaster, C. (eds). The Chinese aid system. Center for Global 

Development 1-24. 

Lau S. (2021). China throws EU trade deal to the wolf warriors. Politico, March 22. 

Swaine, M. D., Lee, J. J. & Odell, R. E. (2021). Toward an Inclusive & Balanced Regional Order: A New 

U.S. Strategy in East Asia. Quincy paper, 5. January 11.  

Xi, J. (2017). President Xi's speech to Davos in full, World Economic Forum, January 17. 



Xi, J. (2022). Xi Jinping's speech at the 14th BRICS Summit. June 24. 

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 unor aptitudini de comunicare 

 eficientizarea capacității de analiză 

 interdisciplinaritate 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la cursuri și seminarii în pondere de 80%. Activitate la seminar. 

 

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 Două teste la care 

minimul de notă obținută 

este 5. 

Examinare în scris 50% 

Exman oral *min. nota 5 Examen oral 50% 

10.5.  Seminar Prezența la cursuri și 

seminarii în pondere de 

80% 

  

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Obținerea notei minime de 5 la cele două teste și la examenul oral. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

21. 07. 2022      ..................................                        ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

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

 



Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 


