
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/2023 

(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 Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.6. Calificarea Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Terminologie politică 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. Cristian Ivaneş 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Dr. Cristian Ivaneş 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0261 

 

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 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 58 

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 

16 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



d) Tutoriat 3 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

 

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 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

 

- 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 „Isme” celebre. Termeni si intelesuri 

2                       ’’ 

Slide-uri, prelegeri discutii. 28 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului - 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Acest curs de Terminologie politica isi propune sa contribuie la 

familiarizarea cu terminologia specifica studiilor europene si politologiei, in 

limba romana. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Va aborda o pleiada importanta de autori si teme, de la –ismele secolului al 

19-lea si 20-lea pana la institutii ale sistemlui democratic contemporan, 

trecand prin studiul revolutiilor si actiunii colective. 



3                       ’’ 

4                       ’’ 

5 Introducere in politologie. Concepte, argumente, 

controverse. 

6                       ’’ 

7                     ’’ 

8 Tranzitia de la un regim totalitar la democratie. 

„Tranzitologia”. 

9                     ’’ 

10                   ’’ 

11 Diversitate, majoritati, minoritati nationale si 

relatiile majoritate-minoritate in anii ’90 si 2000, 

dar si de-a lungul timpului 

12                    ’’ 

13                    ’’ 

14                    ’’ 

VI.2. Seminarii (dacă este cazul) 

1 „Isme” celebre. Termeni si intelesuri 

2                      ’’ 

3                      ’’ 

4                      ’’ 

5 Introducere in politologie. Concepte, argumente, 

controverse 

6                      ’’ 

7                      ’’ 

8 Tranzitia de la un regim totalitar la democratie. 

„Tranzitologia”. 

9                      ’’ 

10                    ’’ 

11 Diversitate, majoritati, minoritati nationale si 

relatiile majoritate-minoritate in anii ’90 si 2000, 

dar si de-a lungul timpului 

12                    ’’ 

13                    ’’ 

14                    ’’ 

 



Bibliografie 

Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 2016. 

Bogdan Ciprian, Sergiu Miscoiu, Ideologii politice, Iași, 2014 

Marx si Engels, Manifestul communist, 1848 

Cristian Preda, Introducere in stiinta politica, 2019 

Timur Kuran, Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989: World 

Politics, Vol. 44, No. 1 (Oct., 1991), pp. 7-48 

Henry Kissinger, Ordinea mondială, București, 2021 

Ioannis N. Grigoriadis, Democratic Transition and the Rise of Populist Majoritarianism: Constitutional 

Reform in Greece and Turkey, Palgrave, 2018 

Timur Kuran, The Inevitability of Future Revolutionary Surprises, The American Journal of Sociology, Vol. 

100, No. 6 (May, 1995), pp. 1528-1551 

Sorin Mitu, Enciclopedia imaginariilor din Romania. Vol. III: Imaginar istoric, București, 2021 

Oliver Jens Schmitt, Balcanii in secolul XX. O istorie postimperiala, București, 2021 

Melinda Mitu, Problema romaneasca reflectata in cultura maghiara din prima jumatate a secolului al 19-lea, 

2000. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

Seminariile vor aprofunda tema precedenta de curs, si 

studentii vor citi diverse texte si le vor dezbate cu 

profesorul. 

Prezentari ale studentilor in 

powerpoint, discutii 

14 ore 

Bibliografie:  aceeasi 

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 

Studentii vor dobandi cunostinte care sa-i ajute sa fie competitivi in domeniul lor de studiu si astfel sa fie 

interesanti pentru piata muncii pe segmentul ales. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: prezenta activa la seminar. 

 

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 Dobândire cunoștințe Examen 40% 

10.5 . 

 

Seminar Participare și implicare Observare directă 60% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 



Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Unul din scopurile acestui curs este ca studentii sa dobandescă cunostinte si deprinderi de cercetare 

compatibile cu nivelul academic cerut. 

 


