
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 gândirii politice europene 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Prof. univ. dr. Tonk Márton 

 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Drd. Török Ferenc 

 

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 KBHT0021 

 

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 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 83 

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 

30 

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

d) Tutoriat 6 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



e) Examinări  2 

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

 

- 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. 

- Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale.Capacitate de realizare 

a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, care pot servi ca și fundal 

pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de reprezentare a intereselor. 

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. Definirea noţiunii „gândirea politică”. Teoria şi 

istoria gândirii politice 

Prelegere publică 

prezentat prin 

proiecţii PowerPoint 

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

2. Fenomenele politicii. Nivelurile gândirii politice 1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

3. Începuturile gândirii politice europene: experienţa şi 

gândirea (politică) greacă 

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

4. Empirism şi utopie în gândirea politică: Statul ideal 1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală de curs dotat cu calculator, proiector, conexiune la 

internet si tablă. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Sală de curs dotat cu calculator, proiector, conexiune la 

internet si tablă. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Introducere sistematică şi cronologică în istoria şi în sistemul de noţiuni ale 

gândirii politice europene. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru analizarea evenimentelor 

politice de zi cu zi aplicând sistemul de noţiuni al gândirii politice. Formarea 

flexibilităţii intelectuale în concordanţă cu sistemul gândirii politice. 



al lui Platon 

5. Începuturile dreptului natural în gândirea politică. 

Principiul separării puterilor statului. Gândirea politică 

a lui Aristotel  

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

6. Excurs: analiza noţiunilor: „drepturile omului”, 

„drept natural” şi „drept civil” 

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

7. Starea de natură, natura omului. Despre originea 

comunităţii politice  

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

8. Gândirea politică creştină în evul mediu. Relaţiile 

dintre biserică şi stat 

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

9. Separarea politicii şi a moralităţii. Succes politic vs. 

„moralitate” în politică în gândirea lui Machiavelli 

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

10. Puterea de diferenţiere a statului: noţiunile 

„absolutism” şi „suveranitate”. Suveranitate(a) internă 

şi externă (Jean Bodin) 

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

11. Comunitatea politică şi practica politică în teoria 

statului lui Hobbes  

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

12. Drept natural, drept intern, drept internaţional în 

gândirea politică din era modernă timpurie (Grotius) 

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

13.  Definirea liberalismului clasic. Noţiunea negativă 

a politicii   

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

14. Concluzii, implicaţii şi influenţe în gândirea 

politică. Rezumatul celor mai importante noţiuni în 

gândirea politică şi recapitularea acestora 

1 curs univ.* 

(2 ore fizice) 

Bibliografie 

Bibliografie fundamentală: 

 

 Aeron, David: Political Communication. A new Introduction for Crisis Times, Polity Press, Cambridge, 

2019. 

 Bayer József: A politikai gondolkodás története. Editura Osiris, Budapesta, 2005. 

 Catriona McKinnon (ed.): Issues in Political Theory. Oxford University Press, 2019. 

 Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Bevezetés a politika világába, Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 

 John, Peter: Analyzing public policy. New York - London, Routledge, 2012. 

 Michael J. Sandel: Mi igazságos és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Corvina, 

Budapest, 2012. 

 Miller, D. – Coleman, J. – Connolly, J. – Ryan, A.: The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought. 

Blackwell Publishing, 1991. (http://scholar.google.hu) 

 Strauss, Leo: What is Political Philosophy? The University of Chicago Press, Chicago-London, 1988. 

 Strauss, Leo – Cropsey, Joseph: A politikai filozófia története. Editura Európa, Budapesta, 1994. 

 W. M. Spellman: A Short History of Western Political Thought. Pallgrave Macmillan, 2011. 

 

Bibliografie obligatorie: 

 

 Aristotel: Politica. Editura Gondolat, Budapesta, 1984. 71-79. 135-147. 168-170. 



 Aristotel: Ethica Nicomachea. Cartea I, Cartea VI . Editura Európa, Budapesta, 1997. 5-37. 187-211. 

 Bodin, Jean: Az államról. Editura Gondolat, Budapesta, 1987. 73-81.117-119. 

 Canning, Joseph: A History of Medieval Political Thought 300-1450. Editura Osiris, Budapesta, 2002. 

11-72. 182-194. 

 Goodin, Robert – Klingemann, Hans-Dieter (szerk.): A New Handbook of Political Science. Editura 

Osiris, Budapesta, 2003. 61-73. (capitolul: Almond, Gabriel: Politikatudomány: a tudományág 

története) 

 Grotius, Hugo: A háború és béke jogáról. Editura Kriterion, Bucureşti, 1973. 

 Kymlicka, Will: Liberalism. In: Idem: Liberalism, Community and Culture. Clarendon Press, Oxford, 

1991. 9-43. 

 Locke, John: Második értekezés a polgári kormányzatról. Editura Polis, Cluj-Napoca, 1999. 41-74. 91-

149. 

 Mannheim, Karl: Ideológia és utópia. Editura Osiris, Budapesta, 1996. 129-137. (capitolul: Lehet-e a 

politika tudomány?) 

 Németh György: A görög polisvilág államai; Xenophón, Platón, Sókratés. In: Zsarnokok utópiája. 

Editura Atlantisz, Budapest, 1996. 19-31. 213-232. 

 N. Rózsa Erzsébet: Az arab tavasz. A Közel- Kelet átalakulása. Osiris Kiadó, 2015. 

 Platón: Összes művei. Editura Európa, Budapesta, 1984. (Állam 369a-376c; 412c-417b; 427d-434d; 

457d-465d; 471d-476c; 544a-577b) 

 Tonk Márton: Bevezetés a középkori filozófia történetébe. Editura Scientia, Cluj-Napoca, 2005. 13-41. 

 Machiavelli, Niccolò: A fejedelem; Beszélgetések Titus Livius első tíz könyvéről. In: Paczolay Péter-

Szabó Máté (szerk.): Az egyetemes politikai gondolkodás története. Editura Rejtjel, Budapesta, 1999. 

 Klosko, George (ed): The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy. Oxford University 

Press, London-Oxford UK, 2013. 

 Schlett, István: A politikai gondolkodás története Magyarországon. Editura Századvég (Fundatia Scoala 

Politica), Budapesta, 2018. 

 Höffe, Otfried: Geschichte des politischen Denkens. Editura C.H. Beck, München, 2016. 

 

Surse web: 

xxx: Declaraţia Drepturilor Omului şi Civile elaborate de Adunarea Naţională Franceză (1789)   

xxx: Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2007) 

xxx: Constituția Statelor Unite ale Americii (1789) 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. Subiectul gândirii politice: fenomenele politicii. 

Reconstrucţia fenomenelor politice  

- Prelegere publica, 

activitate de grup, 

„brainstorming” 

 

 

- Activitate de grup / 

Examinari în grupuri 

a discursurilor 

politice 

 

- Referat 

 

- Studii de caz. 

Activitate de grup 

 

 

- Prelegere publică. 

Prezentare de student. 

1 seminar 

(1 oră didactică) 

2. Situaţii, exemple, studii de caz despre înţelegerea 

nivelelor gândirii politice  

1 seminar 

(1 oră didactică) 

3. Prezentarea polisului grecesc şi consecinţele lui 

asupra gândirii politice  

1 seminar 

(1 oră didactică) 

4. Dezintegrarea lumii antice şi gândirea politică 

creştină “Evul mediu fictiv” şi posibilitatea existenţei 

acestuia  

1 seminar 

(1 oră didactică) 

5. Clasificarea stiinţelor politice: empirice sau 

teoretice? Rolul empiriei în activitatea politică  

1 seminar 

(1 oră didactică) 

6. Drepturile omului: Drepturi sau obligaţii?  Planificată pt. 2 seminarii 

(2x1 ore didactice) 

 

7. Drepturile omului şi drepturile civile în Uniunea Planificată pt. 2 seminarii 

(2x1 ore didactice) 



Europeană.  

 

- Discuţie în grup 

 

8. Cele două concepte de guvernare: Machiavelli şi 

anti-machiavellienişti  

1 seminar 

(1 oră didactică) 

9. Succes sau moralitate? Natura acţiunii politice  1 seminar 

(1 oră didactică) 

10. Suveranitatea statului şi dreptul internaţional. 

Conflictele între diferite state suverane (boicot, 

embargou, sancţiuni internaţionale) – studii de caz 

1 seminar 

(1 oră didactică) 

11. Sistemul partidelor şi sistemul electoral în Anglia 

de astăzi. Modelul “Westminster”  

1 seminar 

(1 oră didactică) 

12. Rezumat, recapitularea materiei pe semestrul 

curent. Prezentarea subiectelor de examen, discuţie 

privind acestea. 

1 seminar 

(1 oră didactică) 

Bibliografie 

 

Bibliografie obligatorie 

 Aristotel: Politica. Editura Gondolat, Budapesta, 1984. 71-79. 135-147. 168-170. 

 Gyurgyák János: Politikai ideológiák, In: Gyurgyák János (szerk.): Mi a politika? Bevezetés a 

politika világába, Editura Osiris Budapesta, 2004, p. 300-325. 

 Kolakowski, Leszek: Emberi jogok. Mi végre? In: Kritika, Budapesta, 2004/2. 

 Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie. Editura Osiris, Budapesta, 1996. 129-137. (capitolul: Lehet-e 

a politika tudomány?) 

 Németh György: A görög polisvilág államai; Xenophón, Platón, Sókratés. In: Zsarnokok utópiája. 

Editura Atlantisz, Budapest, 1996. 19-31. 213-232. 

 Platón: Összes művei. Editura Európa, Budapesta, 1984. (Állam 369a-376c; 412c-417b; 427d-434d; 

457d-465d; 471d-476c; 544a-577b) 

 Hampsher-Monk, Iain: A History of Modern Political Thought: Major Political Thinkers from 

Hobbes to Marx. Editura Blackwell, Oxford, 1993. 

 

Bibliografie facultativă:  

 Yousafzai, Malala: Én vagyok Malala. Editura Libri, Budpesta, 2016. 

 Kymlicka, Will: Immigration, Multiculturalism, and the Welfare State Ethics & International Affairs, 

Volume 20.3, Fall 2006. 

 Machiavelli, Niccolò: Il Principe. Descarcabil: Magyar Elektronikus Könyvtár: 

http://mek.oszk.hu/00800/00867/00867.htm 

Surse web:  

xxx: Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2007) 

xxx: Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948) 

xxx: UN – Human Rights platform: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/ 

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 

Prin formarea flexibilităţii intelectuale în concordanţă cu sistemul gândirii politice, și prin dezvoltarea 

competenţelor profesionale pentru analizarea evenimentelor politice de zi cu zi aplicând sistemul de noţiuni 

al gândirii politice, studenții sunt pregătiți pentru a avea un rol activ în diferite instituții publice, instituții 

private, și asociații civile, iar astfel să contribuie la dezvoltarea societății. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

     - Situația școlară activă și conformă cu normele în vigoare. 

     - Îndeplinirea exercițiilor și precondițiilor impuse în timpul semestrului (3 exerciții concrete) 

 

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 Dezvoltarea gândirii 

politice  

 
Examen 100% 

Parcurgerea bibliografiei 

obligatorii 

 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- Cu ocazia cursurilor şi seminariilor se întocmeşte prezenţă. În cazul în care studentul/studenta a fost 

prezent la min. 70% dintre cursuri şi seminarii, poate să se prezinte la examen fără nici o restricţie. 

Dacă a fost prezent între 40-70% la cursuri şi seminarii, nota maximă acordată poate fi de 8. Dacă nu a 

participat la min. 40% din cursuri şi seminarii, nota maximă acordată poate fi de 7, şi în același timp are 

obligaţia să dea examen din subiecte suplimentare faţă de colegii lui/ei. 

- Prezenţa scăzută la cursuri se poate contrabalansa prin activitate suplimentară în cadrul seminariilor. 

 


