
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 Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Practică I. 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Drd. Varga Szilvia 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar  

laborator Drd. Varga Szilvia 

proiect  

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

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei KBPN0021 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 2 

3.8. Total ore pe semestru 50 

3.9. Total ore studiu individual 22 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 7 

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

teren 

7 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

d) Tutoriat  

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Nu există 

4.2. de competențe - Se recomandă cunoașterea software-ului Microsoft Word 

 

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 

-   

Bibliografie 

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/ 

Observaţii 

5.1.  De desfășurare a cursului - 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Poiector, internet 

Prezența de min. 70% este obligatorie 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Scopul practicii de specialitate este de a oferi studenților competențe privind 

redactarea unui articol științific, care poate fi valorificată în cadrul altor 

cursuri sau pe parcursul redactării lucrării de licență. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Abilitatea aplicării cunoștințelor dobândite. Studenții vor analiza articole 

științifice și vor identifica greșelile, erorile. 



-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

1. Introducere în redactarea articolelor științifice Scurtă prezentare, citirea și 

discutarea textelor, exerciții 

2 ore 

2. Reaction paper. Position paper. Argumente 4 ore 

3. Ce să citim? Căutarea literaturii specifice, baze de 

date 

4 ore 

4. Părți ale atricolului științific. Prezentare generală 4 ore 

5. Redactarea unui literature review, referințe, plagiat 6 ore 

6. Redactarea altor părți ale unui articol științific: 

introducere, metodologie, prezentarea rezultatelor, 

concluzii, abstract 

4 ore 

7. Exercițiu. Analiza unui articol științific, 

identificarea erorilor și omisiunilor 

4 ore 

Bibliografie 

 

Aczel Richard: Hogyan írjunk esszét? Budapest:  Osiris, 2000. 

 

Baddock, Barry: Professional writing, nyomtatott könyv: a short course in writing skills for work. New 

York,  London,  Toronto :  Prentice-Hall, 1989. 

 

Belcher, Wendy Laura: Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing 

Success (second edition). Chicago: University of Chicago Press, 2019. 

 

Bottomley, Jane: Academic Writing for International Students of Science. Second Edition. New York: 

Routledge, 2022. 

 

Eco Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Szentendre:  Kairosz Kiadó, 2003. 

 

Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai : útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, 

szakdolgozatot és disszertációt íróknak. Budapest: Osiris, 2019. 

 

Körtvélyesi Zsolt: Bevezetés a tudományos szöveg írásába. Szakdolgozatírók kézikönyve. Budapest: ELTE 

Eötvös Kiadó, 2018. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Acest tip de practică există în programul de studiu a mai multor universități importante din străinătate. 

Practica a fost elaborată prin consultarea a mai multor programe similare. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența minimă de 70% la ore. 

 

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 - - - 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 



Practică Referat Analiza unui articol 

științific, identificarea 

erorilor și omisiunilor 

(aprox. 4000 de 

caractere) 

100% 

10.6. Standard minim de performanță 

Prezența minimă de 70% la ore. 

Notă minimă de trecere: 5. 

 


