
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 Analiza conflictelor internaţionale 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Bakk Miklós 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. Bakk Miklós 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 4 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0401 

 

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. 

 

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 / 

Observații 

Introducere: definirea şi tipologia conflictelor, fazele 

conflictului 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Teorii ale conflictului I Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

 Teorii ale conflictului II Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

2 ore 

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 

Realizarea unei înţelegeri avansate a condiţiilor determinante ale conflictelor 

internaţionale şi a explicaţiei cauzelor şi efectelor acestora, în vederea 

determinării celor mai bune strategii de soluţionare a conflictelor 

internaţionale 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Buna cunoaştere a cauzelor conflictului şi a motivaţiilor părţilor  

Cunoaşterea celor mai potrivite metode şi tehnici de management al 

conflictelor în toate fazele de desfăşurare a acestora  

Creşterea capacităţii de analiză, previziune şi dezvoltare de scenarii pe baza 

unei bune cunoaşteri a metodologiei de analiză a conflictelor internaţionale şi 

a ariilor importante de studii de caz. 



Point 

Nivele de analiză, metode şi instrumente de analiză a 

conflictelor internaţionale 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Cauzele conflictelor internaţionale Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Actorii conflictelor internaţionale Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Metodologia studiului de caz Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Prevenirea conflictelor internaţionale Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Analiza şi prognoza pericolelor de escaladare Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Desfăşurarea conflictelor internaţionale Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Strategii de mediere a conflictelor internaţionale Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Strategii de pacificare Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Management şi reconstrucţie post-conflict Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Comunitatea internaţională şi intervenţia umanitară în 

conflictele secolului XXI 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point 

2 ore 

Bibliografie 

Carvalho Olavo de: Statele Unite şi noua ordine mondială. O dezbatere între Olavo de Calvarho şi 

Aleksandr Gughin. Humanitas, Bucureşti, 2016. 

Hay Peter et al: Resolving International Conflicts, CEU Press, Budapesta, 2009.  

Hlihor, Constantin şi Hlihor, Ecaterina: Comunicarea în conflictele şi crizele internaţionale. Secolul XX şi 

începutul secolului XXI, Editura Comunicare.ro, 2010. 

Szarka László: Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés. Birodalmak és nemzetállamok a közép-

európai régióban (1848–1938). Országház Könyvkiadó, Budapest, 2017. 

Ungvári Zrínyi Imre: Identitás, konfliktus és politikai közösség. Pro Philosophia,  Egyetemi Műhely Kiadó, 

2016. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

Prezentarea tematicii şi a metodologiei de lucru. 

Conflictul în lumea antică şi medievală. 

Discuții, dezbateri 2 ore 

Conflictul modern Discuții, dezbateri 2 ore 

Cauzele, desfăşurarea şi consecinţele celor două 

războaie mondiale 

Discuții, dezbateri 2 ore 

Conflictele din Europa de SE după Războiul Rece Discuții, dezbateri 2 ore 

Conflictele din fostul spaţiu sovietic Discuții, dezbateri 2 ore 

Conflicte internaţionale în Orientul Mijlociu Discuții, dezbateri 2 ore 



Viitorul conflictului internaţional Discuții, dezbateri 2 ore 

Bibliografie 

Carvalho Olavo de: Statele Unite şi noua ordine mondială. O dezbatere între Olavo de Calvarho şi 

Aleksandr Gughin. Humanitas, Bucureşti, 2016. 

Hay Peter et al: Resolving International Conflicts, CEU Press, Budapesta, 2009.  

Hlihor, Constantin şi Hlihor, Ecaterina: Comunicarea în conflictele şi crizele internaţionale. Secolul XX şi 

începutul secolului XXI, Editura Comunicare.ro, 2010. 

Szarka László: Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés. Birodalmak és nemzetállamok a közép-

európai régióban (1848–1938). Országház Könyvkiadó, Budapest, 2017. 

Ungvári Zrínyi Imre: Identitás, konfliktus és politikai közösség. Pro Philosophia,  Egyetemi Műhely Kiadó, 

2016. 

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 

Disciplina a fost elaborată în concordanță cu lucrări relevante din domeniu, publicate în țară și străinătate; 

Programa analitică este compatibilă cu cele oferite în universităţile de prestigiu din ţară şi străinătate;  

Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituțiilor de profil 

sau al unor conferințe științifice internaționale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulație 

internațională 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la jumătatea cursurilor și seminariiloe este obilgatorie. Fiecare student trebuie să elaboreze un eseu 

și o recenzie de carte. 

 

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 Cunoaşterea conceptelor 

şi metodologiei de 

analiză a conflictelor. 

Buna cunoaştere a 

literaturii de specialitate, 

capacitatea de analiză şi 

sinteză 

Examen scris 60% 

   

10.5.  Seminar Capacitatea de analiză şi 

sinteză  

- capacitatea de lucru în 

echipă  

- evaluarea abilităţilor de 

comunicare 

Evaluare pe parcurs a 

activităţii  

Evaluarea unui eseu şi a 

unei recenzii de carte 

40% 



interpersonală, gândire 

critică, imaginaţie şi 

anticipaţie 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoașterea bibliografiei obligatorii. 

Prezență minimă de 70% la seminarii și cursuri. 

Însușirea conceptelor de bază. 

Notă minimă de trecere (5) la ambele probe (examen scris și seminar) 

 


