
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 Modele de carieră 

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 II 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

C 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DS 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0211 

 

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 teoria 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

 

- 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.  

- Cunoștințe privind scrierea unor studii și expertiză în managementul proiectelor și a activității de 

cercetare. 

- 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. 

- Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare obținute prin competiție, pe bază de 

contract/grant, din țară/străinătate, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

1. Conceptele succes, bucurie, fericire; relaţiile dintre 

ele 

Prelegere 2 ore  

2. Aspecte în dezvoltarea carierei 1. Prelegere 2 ore  

3. Aspecte în dezvoltarea carierei 2. Prelegere 2 ore  

4. Posibile căi de carieră, cu o atenţie deosebită asupra 

situației femeilor 

Prelegere 2 ore  

5. Evoluţia carierei, cu o atenţie deosebită asupra 

situației femeilor 1. 

Prelegere 2 ore  

6. Evoluţia carierei, cu o atenţie deosebită asupra 

situației femeilor 2. 

Prelegere 2 ore  

7. Metode posibile de coordonare a familiei şi a 

muncii 1. 

Prelegere 2 ore  

8. Metode posibile de coordonare a familiei şi a 

muncii 2. 

Prelegere 2 ore  

5.1.  De desfășurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi tablă. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Sală dotată cu videoproiector şi tablă. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Înzestrarea studenților cu unele cunoștințe practice și aptitudini în scopul de a 

găsi primul loc de muncă, și de a-şi construi cariera cu succes. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Oferirea unui ajutor studenţilor în planificarea vieţii şi a carierei, în aplicarea  

pentru primul loc de muncă,  în obţinerea  acestuia,  în integrare, precum şi în 

formarea unei cariere de succes. 



9. Metode de întocmire a CV-ului Prelegere 2 ore  

10. Diferite tehnici de interviu Prelegere 2 ore  

11. Proceduri de recrutare Prelegere 2 ore  

12. Dificultăţile integrării şi soluţionarea acestora 1. Prelegere 2 ore  

13. Dificultăţile integrării şi soluţionarea acestora 2. Prelegere 2 ore  

14. Sistematizarea materiei Prelegere, discuții 2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie: 

 Ternovszky Ferenc: A siker kulcsa.  

 Munka-család 

I. Karriertervezés, álláskeresés, Szókratész Külgazdasági. Akadémia, 2007,   

ISBN 978-963-716-3845 

II. Az egyensúly, Szókratész Külgazdasági. Akadémia, 2007,  

ISBN 978-963-716-3852 

 

Bibliografie facultativă: 

 D.Brooks: A társas lény, Libri, 2013. 

 L.M.Roberts – G.Spreitzer – J.Dutton – R.Quinn – E.Meaphy – B.Barker: Hogyan használjuk ki 

erősségeinket. Harvard Business Manager 2005. Június 

 Tim Kasser: Az anyagiasság súlyos ára 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. Bucurie, succes, carieră – în diferite abordări Dezbatere, 

exemplificare. 

1 oră  

2. Dezvoltarea carierei 1. Exemplificare, 

studii de caz, 

dezbatere. 

1 oră  

3. Dezvoltarea carierei 2. Exemplificare, 

studii de caz, 

dezbatere. 

1 oră  

4. Căi de carieră, cu privire deosebită asupra situaţiei 

femeilor 

Exemplificare, 

studii de caz, 

dezbatere. 

1 oră  

5. Dezvoltarea cunoaşterii de sine a studenţilor 1. Teste, lucru în 

grupuri mici 

1 oră  

6. Dezvoltarea cunoaşterii de sine a studenţilor 2. Teste, lucru în 

grupuri mici 

1 oră  

7. Problema coordonării familiei cu muncă 1. Exemplificare, 

studii de caz, 

dezbatere. 

1 oră  

8. Problema coordonării familiei cu muncă 2. Exemplificare, 

studii de caz, 

dezbatere. 

1 oră  

9. Elaborarea CV-ului Exemplificare, 

lucru individual, 

sintetizare. 

1 oră  

10. Tehnici de interviu Exemplificare, 

lucru în grupuri 

mici 

1 oră  

11. Dezvoltarea abilităţilor de a fi apt la procesele de 

recrutare I. 

Interviu de testare 1 oră  

12. Dezvoltarea abilităţilor de a fi apt la procesele de 

recrutare II. 

Interviu de testare 1 oră  



13. Problemele integrării într-o comunitate la un loc de 

muncă 

Exemplificare, 

studii de caz, 

dezbatere. 

1 oră  

14. Sistematizarea materiei. Sintetizare, 

dezbatere. 

1 oră  

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie: 

 Ternovszky Ferenc: A siker kulcsa.  

 Munka-család 

I. Karriertervezés, álláskeresés, Szókratész Külgazdasági. Akadémia, 2007,   

ISBN 978-963-716-3845 

II. Az egyensúly, Szókratész Külgazdasági. Akadémia, 2007,  

ISBN 978-963-716-3852 

Bibliografie facultativă: 

 D.Brooks: A társas lény, Libri, 2013. 

 L.M.Roberts – G.Spreitzer – J.Dutton – R.Quinn – E.Meaphy – B.Barker: Hogyan használjuk ki 

erősségeinket. Harvard Business Manager 2005. Június 

 Tim Kasser: Az anyagiasság súlyos ára. 

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 

 Cunoştinţe aprofundate în domeniu 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de lucru în echipă  

 Cunoaşterea limbajului special  

 Interdisciplinaritate. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezența minimă obligatorie 

 

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 Temeinicia 

cunoștințelor, utilizarea 

corectă a conceptelor de 

bază aferentă domeniului 

Colocviu - după subiecte 

formulate 

70% 

   

10.5.  Seminar Prezenţă activă la 

seminar 

Aprecierea modului de 

pregătire ritmică prin 

prezență activă 

30% 

 



Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

 Obţinerea notei minime de 5 la examen. 

 Prezenţă activă la cursuri şi seminarii. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

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

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

05. 07. 2022.                         …............................  

Semnătura responsabilului programului de studii 

………………………………………………….  

 


