
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 Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Istoria Europei 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Lupescu Radu 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBHT0071 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

0 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

0 

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 97 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 25 

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

teren 

25 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

d) Tutoriat 17 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competențe - 

 

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

 - Utilizarea fundamentelor și conceptelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor 

europene și internaționale. Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi internaţionale 

prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor internaționale. 

Aplicarea cunoștințelor teoretice la gestionarea politicilor publice în contextul guvernanței locale. 

 

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. Capacitate de prezentare a unor rapoarte de cercetare. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

1. Introducere. Periodizarea istoriei Europei. Preistoria Prelegere cu prezentare 

power point. 

2 ore 

2. Începuturile civilizaţiei în Europa. Grecii şi 

macedonienii.  

2 ore 

3. Romanii şi „barbarii” 2 ore 

4. Naşterea Europei medievale (sec. VI-XI) 2 ore 

5. Europa în Evul Mediu (sec. XI-XIV) 2 ore 

6. Renaşterea şi umanismul (sec. XV) 2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului - Sală dotată cu proiector 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Prezentarea principalelor evenimente din istoria Europei şi fenomenele 

istorice legate de acestea. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Scopul este de a prezenta rădăcinile statelor europene, naşterea naţiunilor şi a 

statelor naţionale. Vor fi prezentate în special acele fenomene care au 

influenţat tendinţele de fărâmiţare ori cele de unificare europeană. Cursul va 

contribui la înţelegerea şi utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul 

relaţiilor internaţionale în descrierea şi explicarea evenimentelor sau 

proceselor. Selectarea conceptelor fundamentale pentru analiza evoluţiilor 

politico-instituţionale. 



7. Reforma şi contrareforma (sec. XVI) 2 ore 

8. Monarhii absolute şi constituţionale în secolele 

XVI-XVII 

4 ore 

9. Iluminismul şi revoluţia industrială 2 ore 

10. Revoluţie şi împărăţie. Franţa în sec. XVIII-XIX 2 ore 

11. Naşterea statelor naţionale moderne 4 ore 

12. Primul război mondial  2 ore 

Bibliografie 

Denis Boulard, Egyszer volt, nyomtatott könyv: az emberiség történetének képes enciklopédiája, 2015. 

Owen Chadwick: A reformáció. Budapest, 2003.  
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Klaniczay Gábor: Európa ezer éve. I-II. Budapest, 2004. 

Maróth Miklós: Az iszlám keletkezése és fejlődése, fénymásolat, 2015. 
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Perjés Géza: Csatakönyv, nyomtatott könyv: tanulmányok a magyar és az egyetemes történelem csatáiról, 

2014. 

Poór János (szerk.): A kora újkor története. Budapest, 2009.  

Romsics Ignác: A 20. század rövid története. Budapest, 2007.  

Salamon Konrád (szerk.): Világtörténet. Budapest, 2011.  

Cristian Sandache: Poveștile hărților: istorie și geopolitică în țări ale Uniunii Europene, 2016.  

Bernard Weiss – Arnold Green: Az arabok rövid története. Budapest, 2009. 

Nagy képes történelmi világatlasz. Budapest, 2014. 

 

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: 

Sunt permise trei absențe. 

Studenții cu mai mult de trei absențe sunt obligați să întocmească o lucrare pe baza unei consultări prealabile 

cu titularul disciplinei.  

 

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 completitudinea şi 

corectitudinea 

cunoştinţelor, capacitatea 

de analiză, de 

interpretare personală, 

originalitatea, 

creativitatea, ortografia 

Nota 1. Examen parțial 

(50%). 

 

Nota 2. Examen final 

(50%) 

 

Nota1 + Nota 2 = 100% 



10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Pentru examen studenţii au obligaţia să cunoască conţinutul cursului şi bibliografia aferentă. 

 

 


