
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 Practică II 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Murádin János Kristóf 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar  

laborator  

proiect  

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

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei 

 
                KBPN0022 

 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 0 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 0 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 5 

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

teren 

0 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  0 

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. 

- 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) 

5.1.  De desfășurare a cursului - 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

     - Sală, calculator, proiector, conexiune la internet  

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Prezentarea generală a stării politice, sociale, economice ale unui stat 

membru al Uniunii Europene. În cadrul raportului se urmăreşte în mod 

specific prezentarea şi o anumită „însuşire” a culturii politice caracteristice 

ţărilor membre UE. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Realizarea unei cercetări individuale, și analizarea şi interpretarea rezultatelor 

pentru a completa un raport despre o țară.  

Aceste rapoarte de țară sunt analize complexe, și trebuie luate în considerare 

în procesul de luare a deciziilor în instituțiile mai sus amintite.  

Pentru a putea fi capabili să dezvoltăm legăturile profesionale, trebuie să 

realizăm rapoarte de țară, care includ nu numai fenomenele economice, 

sociale sau politice, dar trebuie luate în considerare și relațiile între acestea. 

Rapoartele de țară în era globalizării includ și câteva aspecte despre alte țări. 

Trebuie să privim toate datele în context global sau în perspectivă 

comparativă. Sunt în focus și acele tipuri de rapoarte, care încerc să rezolve 

câte o problemă mai delicată, mai complexă, au în focus o singură temă, cum 

ar fi: de ce într-o perioadă de timp o națiune este bogată și în același perioadă 

de timp o altă națiune este săracă, care sunt motivele de distribuție extremă a 

averilor și a veniturilor, ce factori afectează subdezvoltarea (sărăcie) și 

dezvoltarea (avere). Care sunt factorii care oferă asistență în dezvoltare și 



 

 

 

 

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 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

1. Rapoarte de țară.  

a.) Puterea de producție a unei țări: schimbarea 

indicatorilor cantitativi, importanța indicatorilor 

calitativi, relațiile între indicatorii cantitativi și 

calitativi, resursele natural-economice, caracteristicile 

capitalului și pieței forței de muncă, tendințele 

contraproductive și pro-productive a capitalului și a 

pieței forței de muncă, politica monetară, relațiile 

monetare și fiscale, schimbările structurii economice.  

Discuţie în grup. Referat.  

 

14 ore 

 

2. Rapoarte de țară.  

b.) Dependența în relațiile economice externe, 

schimbările structurale ale produselor relaționale, și 

motivele acestora, antreprenoriat național în procesul 

de integrare, economie națională – uniuni externe, 

firme transnaționale, fluxul de informații, analize 

despre competitivitate economică, dezvoltarea 

capitalului social  

14 ore 

 

Bibliografie 

 

Bibliografie obligatorie:  
Instituții de cercetare pe teme economice (MTA KRTK Világgazdasági Intézet, GKI, Kopint-Tárki, 

Pénzügykutató) periodici, rapoarte de țară, analize anuale, etc.  

Hubbard, Glenn – Tim Kane: Egyensúlyban. A nagyhatalmak gazdasága az ókori Romától a modern 

Amerikáig. Antall József Tudásközpont, Budapest, 2016. 

care sunt acele factori care de fapt opresc procesul de dezvoltare.  



Bibliografie recomandată: 

Publicistică în periodicele: HVG, Világgazdaság, Külgazdaság, Napi gazdaság 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

În viața de zi cu zi, în special în diplomație, dar și în cadrul firmelor multinaționale, și la firme de stat sau 

firme private, și la centre de cercetare, cât și în cadrul organizațiilor specializate în cercetare, activitățile 

desfășurate cer din timp în timp realizarea rapoartelor de țară. Astfel acest skill însușit de studenți poate fi 

util pentru toți, indiferent în ce domeniu se vor angaja. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- Realizarea raportului despre o țară. 

 

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 Realizarea unei cercetări 

individuale, și analizarea 

şi interpretarea 

rezultatelor pentru a 

completa un raport 

despre o țară.  

 

EVALUARE ÎN 

CONTINUU 

100%  

 

10.6. Standard minim de performanță 

Realizarea raportului despre o țară. 
 


