
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 și teorii ale integrării europene 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

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

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0361 

 

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 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

- 

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 97 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 45 

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

teren 

33 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 

d) Tutoriat 15 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  0 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 

 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Istoria Europei 

- Istoria gândirii politice europene 

- Istoria relaţiilor internaţionale 

- Ideologii politice în epoca contemporană 

4.2. de competențe      - cunoaşterea vreunuia dintre limbile de circulaţie internaţională 

     - cunoaşterea profundă a geografiei politice a Europei 

- cunoaşterea site-urilor oficiale ale instituţiilor UE 

 

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. 

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. Introducere: originile disciplinei, obiectivele principale, 

conceptele de bază, noţiuni generale, tipuri de analiză, nașterea 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

2 ore offline sau 

online, conform 

5.1.  De desfășurare a cursului - sală cu iluminare corespunzătoare, echipată cu 

laptop/calculator, proiector, tablă și cu conectare la internet 

- în cazul reintroducerii măsurilor legate de pandemia 

COVID-19 cursurile se țin online, pe platforma google-meet 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 - 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- Prezentarea istoriei ideii europene şi a evoluţiei principiului unităţii 

continentului 

- Familiarizarea studenţilor cu procesul integrării europene şi cu structura 

actuală a Uniunii Europene 

- Însuşirea de către studenţi a posibilelor căi de evoluţii politico-economice 

ale UE în secolul 21. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

- Dezvoltarea capacităţii de sintetizare şi de concentrare a studenţilor.  

- Propagarea în ei a respectului faţă de diferenţa civilizatorică. 

- Înţelegerea şi adaptarea corectă a spiritului european de către studenţi şi 

întărirea simţului de toleranţă în ei. 



conceptului de Europa. Point. 

Comunicare 

situației de 

pandemie 

2. Ideea de Europa în antichitate şi la începutul evului 

mediu: Grecia antică, Imperiul Roman, Imperiul Bizantin, 

Imperiul Carolingian, schisma bisericească. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

3. Naşterea teoriei unificării Europei: secolele 10–16: 

cruciadele, Res Publica Christiana, Sfântul Imperiu Roman, 

oraşele hanseatice, oraşele-stat italiene, primele proiecte de 

unificare ale Europei: Pierre Dubois, Dante Alighieri, Georg 

Podiebrad, Francesco Guicciardini şi principele Maximilien de 

Béthune Sully. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

4. Evoluţia teoriei unificării Europei: secolele 16–19: 

Renaşterea şi mișcările protestante, războaiele confesionale, 

marile descoperiri geografice, Iluminismul, Marea Revoluţie 

Franceză, proiecte de unificare ale Europei: Hugo Grotius, 

Emeric Crucé, William Penn, John Bellers, Thomas Hobbes, 

L’abbé de Saint-Pierre, Immanuel Kant. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

5. Dezvoltarea teoriei unificării Europei în secolul 19 şi la 

începutul secolului 20: Europa lui Napoleon, valul revoluţionar 

din 1848 şi mişcarea „Europei tinere”, proiecte de unificare: 

Lajos Kossuth şi Victor Hugo, anarhismul, socialismul. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

6. Ideea de unificare a Europei în perioada Primului Război 

Mondial şi între cele două războaie mondiale: conceptul 

„Mitteleuropa” (Friedrich Neumann), proiecte de unificare: Karl 

Renner, Oszkár Jászi, mişcarea „Pan-Europa” (Richard 

Coudenhove-Kalergi), Aristide Briand, José Ortega y Gasset. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

7. Diverse teorii ale unificării Europei în perioada celui de al 

Doilea Război Mondial şi în primii ani postbelici: proiectul 

celui de Al Treilea Imperiu German, conceptele despre Europa 

ale fascismului italian, proiectele rezistenţei antinaziste și 

antifasciste, Altiero Spinelli şi influenţa mişcării federaliste, 

Planul Marshall şi începutul procesului unificării Europei 

Occidentale, Organizaţia Europeană de Economie şi Cooperare 

(OEEC), înființarea NATO, cortina de fier şi Europa divizată, 

începutul Războiului Rece. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

8. Începuturile integrării vest-europene: Congresul European 

de la Haga şi înfiinţarea Consiliului Europei, Uniunea 

Financiară Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunei şi a 

Oţelului (ECSC), Planul Pleven şi Comunitatea de Apărare 

Europeană, Uniunea Vest-Europeană, Planul Beyen. 

Sovietizarea Europei de Est – înfiinţarea Cominform-ului, a 

CAER şi a Tratatului de la Varşovia. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

9. Dezvoltarea integrării europene şi prima criză a acestuia: 
Euratom şi Comunitatea Economică Europeană (EEC), prima 

criză a procesului de integrare, Asociaţia de Comerţ Liber 

European (EFTA), Comunitatea Europeană (EC), Rapoartele 

Werner și Davignon. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

10. Primul val de lărgire, deceniul „euroscepticismului” şi 

primele forme ale uniunii monetare: lărgirea spre nord, 

înfiinţarea Consiliului European, înfiinţarea Uniunii Monetare 

Europene (EMU), perioada regresului economic şi a crizei 

energetice, Sistemul Monetar European (EMS), Raportul 

Tindemans și Raportul Delors. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

11. Al doilea val de lărgire şi accelerarea procesului de Curs clasic combinat 2 ore offline sau 



integrare: lărgirea spre sud, Acordul de la Schengen, Raportul 

Doodge și Actul Unic European (SEA), Tratatul de la 

Maastricht şi înfiinţarea Uniunii Europene. 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

online, conform 

situației de 

pandemie 

12. Al treilea val de lărgire şi realizarea reformei interne: 

aderarea Austriei, Suediei şi a Finlandei, Uniunea Europeană 

Economică şi Monetară (EEMU), Banca Centrală Europeană 

(BCE), „zona euro”, Tratatele de la Amsterdam și Nisa, Tratatul 

Constituțional European. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

13. Procesul lărgirii spre est şi extinderea integrării 

europene: reunificarea Germaniei, CEFTA, aderarea Estoniei, 

Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Ungariei, 

Sloveniei, Maltei şi a Ciprului. Aderarea României şi a 

Bulgariei. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

14. Situaţia Uniunii Europene în primele decenii ale 

secolului 21 şi problematica lărgirii spre Balcani: războiul 

din Kosovo, Tratatul de la Lisabona, aderarea Croaţiei la UE, 

criza financiară din Grecia, conflictul ruso-ucrainean, criza 

migrației, Brexit, statele candidate oficiale și potențialele noi 

state membre ale UE. 

Curs clasic combinat 

cu prezentare Power 

Point. 

Comunicare. 

Recapitulare, 

sintetizare. 

2 ore offline sau 

online, conform 

situației de 

pandemie 

Bibliografie 

1. Balaskó Angéla: A Visegrádi Négyek jelentősége, struktúrája és értékei. Külügyi és Külgazdasági 

Intézet, Budapest, 2018. 

2. Halmai Péter (szerk.): A Brexit forgatókönyvei és hatásai. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 

2020. 

3. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Nyolcadik, átdolgozott, bővített kiadás, HVG-

ORAC, Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011. 

4. Jinga, Ion: Uniunea Europeană în căutarea viitorului. Studii Europene, Editura C. H. Beck, 

Bucureşti, 2008. 

5. Láncos Petra Lea: Válságban az Európai Unió. Pázmány Press, Budapest, 2014. 

6. Maller Sándor: Az Európa-eszme. A kezdetektől a megvalósulásig. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 

Budapest, 2004. 

7. Murádin János Kristóf: Az európai integráció története és elméletei. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 

2020. 

8. Murray, Douglas: Európa furcsa halála. Bevándorlás, identitás, iszlám. Mit tartogat számunkra a 

jövő? Alexandra Kiadó, Pécs, 2018. 

9. Németh István: Európa tervek 1300–1945. Visszapillantás a jövőbe. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest, 

2001. 

10. Păun, Nicolae: Istoria construcţiei europene. Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene, Cluj-

Napoca, 1999. 

11. Schuman, Robert: Európáért. Fordította Tót Éva, Pécs, 2004. 

12. Tamus Katalin: Az Európai Unió és Törökország kapcsolatai napjainkban. Európai Tükör, 18. évf., 

2013/1. 

13. Wallace, Helen – Pollack, Mark A. – Roederer-Rynning, Christilla – R. Young, Alasdair: Policy-

Making in the European Union. 8th edition, Oxford University Press, 2020. 

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 

-   

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Abordarea subiectelor se realizează conform standardelor profesionale din domeniul relațiilor internaționale 

și a studiilor europene, fiind în consonanță cu normele metodologice aplicate la programe similare din țară. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezență la minim 7 cursuri 

- absențele între 7 și 10 cursuri pot fi compensate cu întocmirea unei lucrări în plus 

- în cazul absențelor la 7 sau mai multe cursuri nu se permite prezentarea la evaluare 

 

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 Cunoștințe în materie Examen oral 

offline/online 
70% 

Parcurgerea bibliografiei 

de specialitate 

Trimiterea prin e-mail a 

unei sinteze în scris 
20% 

Prezența la cursuri și 

activitatea în timpul 

semestrului 

Evaluare pe parcurs 

10% 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- Parcurgerea în timpul semestrului a cel puţin uneia dintre cărţile de specialitate menţionate în bibliografia 

cursului. 

- Prezenţa la cursuri este obligatorie. Se acceptă cel mult 7 absenţe motivate. 

- Absenţele se compensează prin întocmirea unei lucrări de maxim 6 pagini, legată de teme concrete, oferite 

de către titularul cursului. 

- Dovada cunoştinţei ambelor teme trase la examenul oral. 

 

 


