
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 III 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului - 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator Conf. univ. dr. Toró Tibor 

proiect - 

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

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei KBPN0123 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

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

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

3 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

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

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

42 

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 42 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

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

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

teren 

- 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  - 

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 utilizării calculatorului 

 

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

 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice. 

Capacitatea de lucru cu termene limită. Abilități de comunicare si conversație. Capacitatea de a 

aborda persoane necunoscute și câștigarea încrederii lor, încât să facă o investiție prin intermediul 

fondurilor nerambursabile. 

- 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 

5.1.  De desfășurare a cursului - 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Proiector 

Prezența de min. 70% este obligatorie 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Scopul practicii de specialitate este de a oferi studenților competențe în 

analiza statistică și în folosirea a unor software-uri statistice, 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 baze de 

date existente. 



8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

Curs introductiv în analiză statistică cu ajutorul 

programelor SPSS 

Resurse procedurale: 

 expunere orală, 

 conversaţie, 

 descoperire dirijată, 

 studiu de caz, 

 exemplificare, 

 sinteza cunoştinţelor 

25 ore 

Întocmiră raport de cercetare Resurse procedurale: 

 descoperire dirijată, 

 studiu de caz 

15 ore 

Prezentarea rezultatelor Resurse procedurale: 

 expunere orală, 

 conversaţie, 

2 ore 

Bibliografie 

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó, 2008. 

Bálint Gyöngyvér: Statisztika. Elmélet és gyakorlat. Kolozsvár: Scientia, 2009. 

Cronk, Brian: How to Use SPSS: A Step-By-Step Guide to Analysis and Interpretation. Tenth Edition. New 

York: Routledge, 2017. 

Darren, George – Mallery, Paul: IBM SPSS Statistics 25 Step by Step. A Simple Guide and Reference. 

Fifteenth Edition. New York: Routledge, 2018. 

Field, Andy: Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd, 2013. 

Ketskeméty László, Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe: módszertani útmutató és 

feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. Budapest, 2005. 

Pah Iulian: Tehnici de analiza a datelor cu SPSS. Cluj:  Presa Universitară Clujeană, 2004. 

Székelyi Mária, Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez: többváltozós elemzési technikákról 

társadalomkutatók számára. Budapest: Typotex, 2008. 

 

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 a mai multor universități importante din străinătate. Cursul a fost 

elaborat prin consultarea a mai multor programe similare.  

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la cursul introductiv în analiza statistică de min. 70% 

 

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 Prezentare raport de 

cercetare 

100% 

10.6. Standard minim de performanță 



Prezența minimă de 70% la ore. 

Standarde pentru notă minimă de trecere: 5.

 întocmire frecvențe și tabele încrucișate 

 

 


