
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 Instituții și organizații internaționale 

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 Conf. univ. dr. habil. Murádin János Kristóf 

laborator - 

proiect - 

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

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0070 

 

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 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 83 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 30 

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

teren 

29 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 10 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022.  



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Introducere în Ştiinţe Politice 

- Istoria relaţiilor internaţionale 

4.2. de competențe - Cunoaşterea celor mai importante evenimente istorice din secolele 

XX şi XXI. 

- Cunoaşterea profundă a geografiei politice a lumii 

- Cunoaşterea vreunuia dintre limbile de circulaţie internaţională 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 
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a
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- 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. 

- Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi 

internaţionale. Identificarea cadrului european şi internaţional relevant în domeniul elaborării 

proiectelor. Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale. Elaborarea unui proiect de interes 

local compatibil cu programele europene sau internaţionale. 

C
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- 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. 

- 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) 

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 

- sală cu iluminare corespunzătoare, echipată cu 

laptop/calculator, proiector, tablă și cu conectare la 

internet 

- în cazul reintroducerii măsurilor legate de pandemia 

COVID-19 seminariile se țin online, pe platforma 

google-meet 

7.1. Obiectivul general al - Familiarizarea studenţilor cu procesul de înfiinţare a instituţiilor şi 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

1. Introducere: principalele obiective şi structura 

disciplinei, conceptele de bază, noţiuni generale, tipuri de 

analiză, definiţia instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale. 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

2. Rolul primordial şi fazele de dezvoltare ale 

instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale: fazele istorice 

de dezvoltare ale instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale, 

antecedentele din secolul XIX şi dezvoltarea sistemului 

instituţiilor internaţionale în secolul XX. 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

3. Principalele caracteristici ale instituţiilor şi 

organizaţiilor internaţionale şi statutul lor juridic 

internaţional: structurile instituţionale, statutul juridic 

internaţional. 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

4. Condiţiile de funcţionare şi rolul instituţiilor şi 

organizaţiilor internaţionale în sistemul internaţional: 
statutul diplomatic, membrii, bugetul, sfera de activitate. 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

5. Instituţii şi organizaţii internaţionale politice I.: 

Comunitatea Națiunilor. 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

6. Instituţii şi organizaţii internaţionale politice II.: Liga 

Naţiunilor. 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

7. Instituţii şi organizaţii internaţionale politice III.: 

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

8. Instituţii şi organizaţii internaţionale politice IV.: 

Consiliul Europei (CE).     

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

9. Instituţii şi organizaţii internaţionale militare I.: 

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

10. Instituţii şi organizaţii internaţionale militare II.: 
Tratatul de la Varşovia. 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

11. Instituţii şi organizaţii internaţionale de securitate: 

Organizaţia de Securitate şi Cooperare Europeană (OSCE).  

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

disciplinei organizaţiilor internaţionale şi cu principalele tipuri de instituţii şi 

caracteristicile acestora.  

- Prezentarea amănunţită a celor mai importante organizaţii internaţionale. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

- Înţelegerea de către studenţi a importanţei cooperării globale, şi întărirea în 

ei a încrederii în eficienţa instituţiilor internaţionale. 

- Întărirea capacităţii de analiză, a spiritului critic şi a dorinţei de ajungere la 

compromis. 

- Cultivarea obiectivităţii şi a gândirii logice. 



Point. 

Comunicare 

pandemie 

12. Instituţii şi organizaţii internaţionale economice I.: 

Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO).  

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

13. Instituţii şi organizaţii internaţionale economice II.: 

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

14. Instituţii şi organizaţii internaţionale economice III.: 

Grupul celor Șapte/Grupul celor Opt (G7/G8) 

Curs clasic, combinat 

cu prezentări Power 

Point. 

Comunicare. 

Sintetizare 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

Bibliografie 

1. Aniței, Nadia Cerasela – Roxana Elena Lazăr: Instituţii financiare internaţionale şi instituţii 

financiare ale Uniunii Europene. Universul Juridic, București, 2017. 

2. Archer, Clive: International Organizations. Routledge, London, 1992. 

3. Blahó András–Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2014. 

4. Bobei, Radu Bogdan: Arbitrajul intern şi internaţional. Texte, comentarii, mentalităţi. Editura C. H. 

Beck, București, 2013. 

5. Galbreath, David J.: The Organization for Security and Co-operation in Europe. Routledge Global 

Institutions, London, 2007. 

6. Kádár Krisztián: Good governance. International dimensions. National University of Public Service 

Institute of International Studies, Budapest, 2014. 

7. Lamm Vanda: A kötelező nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede. Magyar Tudományos Akadémia, 

Budapest, 2014. 

8. Murádin János Kristóf: Nemzetközi intézmények és szervezetek. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011. 

9. Popescu, Andrei–Ion Diaconu: Organizaţii europene şi euroatlantice. Universul Juridic, Bucureşti, 

2009. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. Introducere: conținutul și sistemul de condiții ale 

seminarului, prezentarea temelor majore ale seminarului, 

alegerea de către studenți a câte două teme sau studii de caz. 

Alegerea temelor, 

discuţii 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

2. Rolul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în 

rezolvarea crizelor de război şi ale conflictelor militare. 

Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

3. Sistemul tribunalului internaţional şi problema crimelor 

de război. 

Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

4. Instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

5. Uniunea Europeană ca și organizaţie internaţională. Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

6. Instituţii şi organizaţii internaţionale civile. Prezentare de teme, 

discuţii 

2 ore offline/online, 

conform situației de 

pandemie 

7. Rolul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale în 

accelerarea procesului de globalizare. 

Prezentare de teme, 

discuţii, recapitulare, 

2 ore offline/online, 

conform situației de 



sintetizare pandemie 

Bibliografie 

1. Aniței, Nadia Cerasela – Roxana Elena Lazăr: Instituţii financiare internaţionale şi instituţii 

financiare ale Uniunii Europene. Universul Juridic, București, 2017. 

2. Blahó András–Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2014. 

3. Bobei, Radu Bogdan: Arbitrajul intern şi internaţional. Texte, comentarii, mentalităţi. Editura C. H. 

Beck, București, 2013. 

4. Herencsár Lajos–Schottner Krisztina–Vasali Zoltán: Bevezetés a nemzetközi intézmények és 

szervezetek világába. L’Harmattan Kiadó, 2006.  

5. Ionescu, Nicolae: Organizaţii şi instituţii internaţionale. Editura Sylvi, Bucureşti, 2000. 

6. Lamm Vanda: A kötelező nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede. Magyar Tudományos Akadémia, 

Budapest, 2014. 

7. Ungureanu, Radu-Sebastian: Securitate, suveranitate și instituții internaționale. Editura Polirom, 

Iaşi, 2010. 

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 și 4 seminarii  

- absențele între 7 și 10 cursuri, precum între 3 și 4 seminarii pot fi compensate cu întocmirea unei lucrări în 

plus 

- în cazul absențelor la 10 sau mai multe cursuri și respectiv 5 seminarii nu se permite prezentarea la 

evaluare  

- îndeplinirea obligațiilor de seminar (prezentarea a două teme, și elaborarea unei lucrări pe baza uneia 

dintre acestea, până la sfârșitul semestrului) 

- parcurgerea unei cărți de specialitate din bibliografia cursului sau a seminarului 

 

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 Cunoştinţe în materie Examen oral 

offline/online 

60% 

Parcurgerea bibliografiei 

de specialitate 

Trimiterea prin e-mail a 

unei sinteze în scris 

10% 



Prezenţa la cursuri şi 

activitatea în timpul 

semestrului 

Evaluare pe parcurs 5% 

10.5.  Seminar Prezenţa şi activitatea la 

seminarii 

Evaluare pe parcurs 5% 

Activitate individuală Prezentare de teme 10% 

Activitate individuală Elaborarea lucrării 10% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- Prezenţa la cursuri şi la seminarii este obligatorie. Se acceptă cel mult 7 absenţe motivate la cursuri şi 3 

absenţe motivate la seminarii. 

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

de către titularul disciplinei. 

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

cursului. 

- Prezentarea de către studenţi a câte două teme alese din cele oferite de conducătorul de seminar. 

- Elaborarea de către fiecare student a unei lucrări de maxim 6 pagini legată de una dintre temele alese până 

la sfârșitul semestrului. 

- Dovada cunoştinţei ambelor teme trase la examenul oral. 

 


