
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 Sociologia relaţiilor internaţionale 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Toró Tibor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. Toró Tibor 

laborator - 

proiect - 

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

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPS0031 

 

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 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 33 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 15 

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

teren 

10 

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

d) Tutoriat 0 

e) Examinări  3 

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

 

- 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. 

- 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) 

 

 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală dotată cu proiector 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Sală dotată cu proiector 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul îşi propune să prezinte studenţilor principalele aspecte ce ţin 

de modul în care statele se comportă pe arena internaţională, care sunt 

elemente care structurează deciziile lor. În prima parte a cursului 

studenții vor însușii conceptele sociologice de bază legate de 

structurile puterii, iar în a doua parte a cursului vor adopta cunoștiințe 

legate de natura și carateristicile relațiilor internaționale. 

7.2. Obiectivele specifice 

 
 Însuşirea conceptelor fundamentale din domeniul sociologiei relațiilor 

internaționale,      

 Însuşirea principalelor perspective teoretice ce fundamentează 

explicarea sociologică a fenomenelor din domeniul relațiilor 

internaționale. 

 Însușirea capacității de a analiza aspectele a relațiilor internaționale 

din perspectiva sociologică. 

 Înţelegerea şi abordarea critică a temelor din domeniul sociologiei 

relațiilor internaționale, 

 Să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de utilitatea politică și socială a 

investigării fenomenelor relațiilor internaționale. 



Observații 

1. Abordarea sociologică, obiectul relațiilor 

internaționale, sociologia relațiilor internaționale 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

2. Structurile puterii în societate: structura socială a 

societății 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

3. Structurile puterii în societate: inegalitățile sociale și 

migrația  

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

4. Tipurile societăților Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

5. Structurile puterii în societate: inegalitățile culturale 

și rasiale 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

6. Structurile puterii în societate: politicul, guvernarea 

și statul 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

7. Structurile puterii în societate: armata și războiul Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

8. Ordinea în politica mondială Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

9. Menținerea ordinii în politica mondială Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

10. Balanța de putere și ordinea internațională Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

11. Războiul și ordinea internațională Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

12. Diplomația și ordinea internațională Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

13. Dreptul internațional și ordinea internațională Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

14. Marile puteri și ordinea internațională. Alternative 

ale sistemului internațional actual 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Bibliografie 

Aboboaie, Maria-Cristina: Sociologia terorismului. Lumen, Iași, 2014. 

Boudon, Raymond: Tratat de sociologie. Humanitas, Bucureşti, 1999. 

Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, Budapest, 1995. 

Kiss Zoltán László (szerk.): Bevezetés a szociológiába. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 

Budapest, 2013. 

Koltai András – Török Bernát: Járvány sújtotta társadalom. A koronavírus a társadalomtudományok 

szemüvegén keresztül. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 

Sivadó Ákos: A megértés mestersége. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Filozófiai Intézet, Budapest, 2018. 

Zamfir, Cătălin  –Vlăsceanu, Lazăr (coord.): Dicţionar de sociologie. Babel, Bucureşti, 1993. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 



Observații  

1. seminar: Alegerea problemei de cercetare Discuții, dezbateri 2 ore 

2. seminar: Elaborarea planului de cercetare Discuții, dezbateri 2 ore 

3. seminar: Căutarea bibliografiei Discuții, dezbateri 2 ore 

4. seminar: Elaborarea instrumentului cercetării Discuții, dezbateri 2 ore 

5. seminar: Pregătire prelucrării datelor culese Discuții, dezbateri 2 ore 

6. seminar: Analiza datelor, structura lucrării Discuții, dezbateri 2 ore 

7. seminar: Prezentarea cercetărilor în Power Point, 

depunerea lucrărilor 

Discuții, dezbateri 2 ore 

Bibliografie 

Aboboaie, Maria-Cristina: Sociologia terorismului. Lumen, Iași, 2014. 

Boudon, Raymond: Tratat de sociologie. Humanitas, Bucureşti, 1999. 

Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, Budapest, 1995. 

Kiss Zoltán László (szerk.): Bevezetés a szociológiába. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 

Budapest, 2013. 

Koltai András – Török Bernát: Járvány sújtotta társadalom. A koronavírus a társadalomtudományok 

szemüvegén keresztül. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021. 

Sivadó Ákos: A megértés mestersége. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Filozófiai Intézet, Budapest, 2018. 

Zamfir, Cătălin  –Vlăsceanu, Lazăr (coord.): Dicţionar de sociologie. Babel, Bucureşti, 1993. 

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 

Acest curs există în programul de studiu al tuturor universităților importante din România și străinătate. 

Conţinutul cursului acoperă principalele aspecte necesare a fi însuşite de către cursant pentru a executa o 

cercetare proprie. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru 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 Participarea la cursuri 

este obligatorie: 7 

prezenţe sunt obligatorii 

pentru acceptarea 

studentului la examen. 

Pentru mai mult de 7 

Evaluare scrisă la sfârșitul 

perioadei de studiu 

100% 



absenţe se scade nota 

finală a studentului în 

felul următor: 0,5 punct / 

curs. 

   

10.5.  Seminar Participarea la seminarii 

este obligatorie: 4 

prezenţe sunt obligatorii 

pentru acceptarea 

studentului la examen. 

Pentru mai mult de 3 

absenţe se scade nota 

finală a studentului în 

felul următor: 0,5 punct / 

seminar. 

  

Laborator    

Proiect    

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 sunt permise șapte absențe la cursuri și 3 la seminarii. În cazul absențelor peste acest standard, 

studentul este obligat să întocmească un referat și să o predea până sâmbăta premergătoare 

examenului. 

 pentru examen studenţii au obligaţia să cunoască conţinutul cursului şi bibliografia aferentă 

 

 


