
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 Diplomație și studii interculturale 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Politica externă şi de securitate a Uniunii 

Europene 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DA 2.10 

Categoria 

disciplinei 

DA 2.11. Codul 

disciplinei KMPP0131 

 

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 

36 Din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

12 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 89 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 40 

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

teren 

20 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  3 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



f) Alte activități:  - 

 

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 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. Introducere. Uniunea Europeană în sistemul 

internațional. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

2. Cadrul teoretic al Politicii Externe și de Securitate a 

UE. Politica externă, de securitate și apărare din 

perspectiva relațiilor internaționale și a teoriilor 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului - Existența de laptop/calculator şi proiector 

- Existenţa tablei 

- Prezența deosebit de recomandată a studenților la curs 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- Existența de laptop/calculator şi proiector 

- Existenţa tablei 

- Prezența neapărată a studenților la seminar 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul general al cursului de este de a oferi cunoștințe teoretice și 

practice ale Politicii externe și de securitate a Uniunii Europene.  

 

7.2. Obiectivele specifice 

 

- Familiarizarea studenților cu istoria, concepte fundamentale, cadrul 

instituțional și procesul decizional în domeniul Politicii Externe şi de 

Securitate în UE. 

- Prezentarea schimbărilor instituționale care au afectat politica externă după 

intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 

- Întărirea spiritului critic şi a creativității studenților în rezolvarea 

problemelor concrete la seminare: dezbateri, studii de caz, simulare. 



integrării europene. UE ca putere civilă, militară și 

normativă.   

3. Evoluția Politicii externe și de securitate a UE: de la 

cooperarea economică, comercială și politică la 

politica externă și de securitate comună. Tratatul de la 

Maastricht și crearea Politicii externe și de securitate 

comună. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

4. Politica externă și de securitate după Tratatul de la 

Lisabona  

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

5-6. Cadrul instituțional al Politicii externe și de 

securitate a UE: Comisia, Consiliul, Parlamentul, 

Serviciul European de Acțiune Externă, Înaltul 

Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate, Consiliul de Afaceri 

Externe. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
4 ore 

7. Interesele, competențele și mecanismele decizionale 

în domeniul Politicii externe și de securitate. Interesele 

naționale vs. interesele comunitare. Aspecte financiare 

ale politicii externe. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

8. Obiectivele și prioritățile Politicii externe și de 

securitate. Viziune comună, acțiuni comune: o Europă 

mai puternică (strategia). Elemente ale politicii externe 

declarativă și cea operațională. Misiunile civile și 

militare ale UE.  

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

9. Relațiile externe ale UE: relația transatlantică, 

relațiile UE‒China, relațiile UE‒Rusia. Cooperare 

economică, aplicarea sancțiunilor.  

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

10. Alte direcții ale relațiilor externe ale UE: 

organizații internaționale (ONU), instituții financiare 

internaționale (Banca Mondială, Fondul Monetar 

Internațional), Grupul celor Șapte (G7) și Grupul celor 

Douăzeci (G20). Problema reprezentării. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

11. Politica de vecinătate și extinderea UE. Criterii 

politice, economice și instituționale. Dilemele 

integrării și a extinderii UE după războiul din Ucraina.  

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

12. Viitorul politicii externe și de securitate a UE. 

Concluzii, recapitulare. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

Bibliografie 

 

1. Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 

2. Duke, Simon.: Europe as a Stronger Global Actor. Challenges and Strategic Responses. Palgrave 

Macmillan, 2017. 

3. Hill, C. & M. Smith: International Relations and the European Union. 2nd edition, Oxford, Oxford 

University Press, 2011. 

4. Keukeleire, Stephan ‒ Delereux, Tom: The Foreign Policy of the European Union. Bloomsbury 

Academic, 2022. 

5. Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és eszközei. A külkapcsolatoktól a kül-, a 

biztonság- és védelempolitikáig. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. 

6. Morillas, Pol: Strategy-Making in the EU: From Foreign and Security Policy to External Action. 

Palgrave Macmillan, 2019.  

7. Szép Viktor: Közös hang a világpolitikában. Az EU kül- és biztonságpolitikájának elméleti 

megközelítései. Politikatudományi Szemle, 2017, XXVI/3. 133–149. 

8. Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică – O strategie globală pentru politica externă 

și de securitate a Uniunii Europene, 28 iunie 2016. 

 



8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Cadrul teoretic pentru analizarea Politicii externe și 

de Securitate a UE. Principalele teorii, implicații. 
Prezentări, dezbateri 2 ore 

2. Provocări de securitate pentru UE  - Răspunsuri 

(Strategia de politica externă și de securitate a UE, 

2016). 

Prezentări, dezbateri 2 ore 

3. Interesele statelor membre și Politica externă și de 

securitate.  
Studii de caz, prezentări 2 ore 

4. Relațiile și acțiunile externe ale UE. Studii de caz, 

prezentări. 
Studii de caz, prezentări 2 ore 

5. Pregătire pentru simulare. Finalizarea ordinii de zi, 

definirea pozițiilor.  
Dezbateri 2 ore 

6. Reuniunea Consiliului Afacerii Externe (simulare). Simulare 2 ore 

Bibliografie 

 

1. Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 

2. Keukeleire, Stephan ‒ Delereux, Tom: The Foreign Policy of the European Union. Bloomsbury 

Academic, 2022. 

3. Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és eszközei. A külkapcsolatoktól a kül-, a 

biztonság- és védelempolitikáig. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. 

4. Szép Viktor: Közös hang a világpolitikában. Az EU kül- és biztonságpolitikájának elméleti 

megközelítései. Politikatudományi Szemle, 2017, XXVI/3. 133–149. 

5. Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică – O strategie globală pentru politica externă 

și de securitate a Uniunii Europene, 28 iunie 2016. 

 

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 

Conținutul disciplinei a fost dezvoltat în deplină conformitate cu lucrările de specialitate, publicate în țară 

sau în străinătate. 

Subiectele abordate în timpul cursurilor și seminarelor fac obiectul unor dezbateri academice în instituțiile 

de profil, precum și în diferite conferințe naționale sau internaționale. 

De asemenea, abilitățile și competențele pe care conținutul disciplinei le oferă studenților se regăsesc în 

clasificarea ocupațiilor din România și în standardul european ESCO. 

 

10. Evaluare 



A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- Prezență de min. 50% la curs, 70% la seminar. Absențele pot fi compensate cu întocmirea unei lucrări în 

plus.  

- îndeplinirea obligațiilor de seminar (prezentarea unei teme și participare la simulare) 

 

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 Cunoștințe de 

specialitate 

Examen scris 50% 

10.5.  Seminar Prezență și participare 

activă 

Evaluare pe parcurs 10% 

Activitate individuală  Participare la dezbateri 10% 

 Prezentarea unei teme 10% 

 Participare la simulare 20% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- Prezența la cursuri şi la seminarii este obligatorie. Se acceptă cel mult 7 absențe la cursuri şi 2 

absențe la seminarii. Absențele se compensează prin întocmirea unei lucrări în plus, oferite de către titularul 

cursului. 

- Prezentarea de către studenți a unor teme din cele oferite de conducătorul de seminar. 

- Participare la simulare. 

- Dovada cunoștinței ambelor teme la examenul scris. 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 

 25. 07. 2022             ..................................                     ................................... 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

 26. 07. 2022                                   …............................  

 

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 


