
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 Masterat în diplomație și studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Management cultural 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Szabó Lilla 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Szabó Lilla 

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 

DA 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DA 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0261 

 

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 30 

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

teren 

16 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

d) Tutoriat 14 

e) Examinări  14 

f) Alte activități:  6 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Cunoștințe de protocol și diplomație 

4.2. de competențe Abilitate bună de comunicare, cunoașterea limbii engleze, 

recunoașterea situațiilor de risc și abilitate de rezolvare a problemei 

 

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

 

- Valorificarea resurselor teoretice pertinente în documentarea unor teme de cercetare în domeniul 

relaţiilor interculturale. Cercetarea fenomenelor interculturale prin metode şi tehnici specifice. 

- 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. 

- 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. Cultura, interculturalitate, civilizație  

 

 

 

 

2 ore  

2. Cadrul cultural și de istoria civilizației 2 ore  

3. Managementul cultural. Cadrul legal și 

instituțional. 

2 ore  

4. Tipuri de evenimente și de programe 2 ore  

5.1.  De desfășurare a cursului Proiector, conectare la internet 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 Conectare la internet 

 Prezență obligatorie 70%.  

 Parcurgerea bibliografiei obligatorie 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Analiza sistemului instituțional și neinstituțional de cultură; 

 Organizarea de evenimente culturale, organigramă, generarea de 

scenarii specifice manifestărilor culturale; 

 Redactarea și evaluarea proiectelor de finanțare. 

7.2. Obiectivele specifice 

 
 De a evalua efectele pozitive şi negative ale evenimentelor culturale; 

 De a descrie cadrul cultural, metodele de promovare și comunicare 

specifice regiunii/locației unde este organizat evenimentul; 

 De a identifica punctele tari şi punctele slabe ale bugetului de venituri 

și cheltuieli aferente proiectului; 

 De a descrie modelele de integrare culturală, şi de a identifica 

legăturile între managementul cultural și turism. 



5. Promovare  

prezentare, 

dezbatere,  

analiză de 

proiecte, 

 studii de caz 

 

2 ore  

6. Design 2 ore  

7. Materiale de publicitate. Marketing 2 ore  

8. Comunicare și comunicarea interculturală 2 ore  

9. Aspecte economice și buget. Fundraising și 

sponsorizare 

2 ore  

10. Proiectmanagement local și național 2 ore  

11. Proiectmanagement în cadrul UE 2 ore  

12. Management resurse umane 2 ore  

13. Managementul cultural și turismul 2 ore  

14. Protecția evenimentelor culturale 2 ore 

8.2. Seminar  Metode de 

predare 

Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. Cadrul cultural. Prezentarea unor centre 

culturale 

 

 

prezentare 

3 ore  

2. Managementul cultural: promovare, design 2 ore  

3. Materiale de publicitate. Marketing 1 oră  

4. Comunicare și comunicarea interculturală 1 oră  

5. Aspecte economice și buget. Fundraising și 

sponsorizare 

2 ore  

6. Proiectmanagement local, național și în cadrul 

UE 

2 ore  

7. Prezentare de proiecte individuale 3 ore 

Bibliografie 

 

Antalóczy Tímea – Füstös László – Hankiss Elemér: [Vész]jelzések a kultúráról : jelentés a magyar kultúra 

állapotáról. Budapest: MTA PTI. 2009. 

Crompton, L. J. – McKay, L. S.: Measuring the Economic Impact of Festivals and Events: 

Some Myths, Misapplications and Ethical Dilemmas. Festival Management & Event Tourism 

2. 1993., pp. 33–43., http://agrilife.org/cromptonrpts/files/2011/06/3_8_10.pdf 

Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció: az interkulturális menedzsment aspektusai. Budapest: 

Perfekt Gazdasági Tanácsadó. 2008. 

Hall, Edward T. – Hall, Reed Mildred: Understanding Cultural Differences. Germans, French and 

Americans. Yarmouth, ME: Intercultural Press. 1990. 

Harrison, Simon: Cultural boundaries. Anthropology Today Vol. 15. No. 5 October. 1999. 

Hossó Nikoletta: Protokoll a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok hátterében. Állami-, diplomáciai-, 

katonai-, sport- és vallásprotokoll kézikönyv.. Budapest: L’Harmattan. 2015. 

Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. 

Kolozsvár: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kriza János Néprajzi Társaság. 2008. 

Kohls, L. Robert – Knight, John M.: Developing Intercultural Awareness. A Cross-Cultural Training 

Handbook. Intercultural Press. 1994. 

Lakatos Artur-Lóránd: Kulturális menedzsment. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó Bolyai Társaság. 2010. 

Roóz József: A menedzsment alapjai. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó. 2007. 

Shiraev, Levin – Levy, David: Introduction to Cross-Cultural Psychology. Critical Thinking and 

Contemporary Applications. Allyn and Bacon. 2000. 

http://agrilife.org/cromptonrpts/files/2011/06/3_8_10.pdf


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 competențelor de organizare 

 Eficacitatea analizelor întreprinse  

 Interdisciplinaritate 

 Cunoștințe profunde, grad de informare ridicat 

 Cunoașterea limbajului de specialitate 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Cunoașterea bibliografiei obligatorii. 

Prezență de min.70% la cursuri și min. 80% 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 Prezentare de proiect Oral 80% 

10.5.  Seminar Prezentare tematică Oral 20% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

 cunoașterea bibliografiei obligatorii 

 prezență de min. 70% la curs și 80% la seminarii – se ia în calcul la nota finală 

 stăpânirea conceptelor de bază 

 realizarea și prezentarea proiectului semestrial 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

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

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

25 07 2022                                    

Semnătura responsabilului programului de studii 

………………………………………………….  

 


