
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 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 Știința Mediului 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici de redactare 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Tamási Erika 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator - 

proiect - 

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

verificare 

Vp 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBEI0051 

 

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 

- 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

- 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 47 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 12 

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

teren 

12 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  3 

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

 - Cunoștințe generale de calcul matematic, cunoștințe de calcul în excel și cunoștințe de analiză a unei 

situații financiare prin exprimare în scris. Cunoașterea la nivel de utilizator avansat a software-elor din 

gama Office, preferabil și SPSS. Colectarea și prelucrarea datelor în cercetarea științelor sociale, 

incluzând atât metode cantitative (prelucrarea statistică a datelor), cât și metode calitative (de exemplu, 

analiza presei și a conținutului, interviuri pe teren). Compilarea de rapoarte de cercetare, broșuri, 

prezentări, materiale de știri. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 - 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 

Structura unui calculator modern. Noțiunea sistemului 

de operare. Sistemul de operare Windows. 

Curs clasic combinat cu 

prezentări Power Point, 

explicații, problematizare, 

exemplificări cu ajutorul 

calculatorului. 

2 ore 

Bazele procesării textului. Introducere în mediul de 

procesare de text în Ms Word: structura ferestrei, 

utilizarea barei de meniu, utilizarea comenzilor, 

afișarea barelor de instrumente, meniuri, 

personalizarea barelor de instrumente și a meniurilor. 

Crearea, trimiterea, salvarea unui document nou. 

2 ore 

Editarea unui document. Formatarea caracterelor. 

Formatarea paragrafelor, Formatarea paginilor. 

Imprimare, configurare pagină. 

2 ore 

Imagini, desenarea formelor simple, coloane,  text 

box,  șabloane, tabulator, tabele. 

2 ore 

Diagrame 4 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală dotată cu videoproiector și calculator. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

În cadrul cursului, studenții se familiarizează cu Microsoft Word și 

PowerPoint. Studenții vor primi o cunoaștere cuprinzătoare a programului de 

procesare a textului, vor învăța să folosească programul prin exemple 

practice, care oferă mult ajutor în pregătirea lucrărilor științifice și a 

disertației.  

7.2. Obiectivele specifice 

 

Să utilizeze instrumentele: Ms Word, PowerPoint.  



Înțelegerea conceptului de Mail Merge, Pregătirea 

surselor de date, Pregătirea documentelor principale, 

Îmbinarea documentelor principale cu sursele de date, 

Crearea și imprimarea etichetelor. 

2 ore 

Stiluri, folosirea referințelor: cuprins, index, marcaje, 

etichete, note subsol 

4 ore 

Crearea documentelor mari: secțiuni, vedere schiță, 

referință literatură, inserare note de subsol și note 

finale, cuprins, figuri, bibliografie, referințe, utilizarea 

harta documentelor, corectură, protecție, comparație, 

îmbinare. 

4 ore 

Realizarea prezentărilor în PP. 6 ore 

Bibliografie: 

Bártfai Barnabás, Excel 2016 : zsebkönyv, Budapest, 2016. 

Bártfai Barnabás, Excel a gyakorlatban, Budapest, 2015. 

Bártfai Barnabás, Office 2016 : Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Budapest 2016. 

Bártfai Barnabás, Word 2016 : zsebkönyv, Budapest, 2016. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

-   

Bibliografie 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei a fost elaborat în conformitate cu planul de învățământ, și răspunde exigentelor 

didactice și științifice corespunzătoare specializărilor similare din alte centre universitare. În cadrul 

cursului studenții fac cunoștință cu principalele concepte, teorii şi metode de bază din domeniul statisticii. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la curs este 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 Se evaluează 

cunoștințele practice 

acumulate. 

Examen scris și oral. 

100% 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Realizarea unui document în care să se regăsească formatări la nivel de caracter, paragraf şi pagină. Să 

ştie să realizeze grafice şi calcule în Excel. 

 

 


