
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 Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Ştiinţe şi 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 Politici comunitare V. Politica regională în UE 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. habil. Bodó Barna 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. habil. Bodó Barna 

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 

 

KBPP0111 

 

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 10 

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

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

d) Tutoriat 3 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:   

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 

                                                                     



4.1. de curriculum Nu există 

4.2. de competențe Se recomandă cunoașterea limbii engleze 

 

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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 
 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / Obs. 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală dotată cu proiector, calculator, tablă 

În cazul menținerii măsurilor legate pandemia COVID-19 

seminarele se țin online, pe platforma google-meet 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 Prezența de 70% este obligatorie 

 Parcurgerea bibliografiei pt seminar este obligatorie 

 În cazul menținerii măsurilor legate pandemia COVID-

19 seminarele se țin online, pe platforma google-meet 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Scopul cursului este prezentarea noţiunilor de bază privind regionalismul ca 

fenomen politic, şi politica regională din diferite ţări ale UE. Regionalismul 

respectiv politicile regionale, deşi sunt componente importante ale vieţii 

politice contemporane, adesea sunt greşit interpretate şi tratate cu o doză de 

suspiciuni. Politica regională promovată de UE este o componentă importantă 

a strategiilor de dezvoltare locală, finanţările accesibile devin importante 

pentru diferitele regiuni, motiv pentru care se impune abordarea acestor 

problematici, cu o puternică tentă aplicativă. 

7.2. Obiectivele specifice Formarea abilităţilor necesare studenţilor pentru a lucra în domeniul 

implementării programelor de dezvoltare regională, în condiţiile în care 

asistenţa acordată de Uniunea Europeană României privind politicile de 

dezvoltare regională necesită un număr mare de specialişti în acest domeniu. 



1. Studiul spaţial al societăţii. Hotare. Ştiinţele 

regionale. Nivele regionale. Disparităţi 

Prelegere cu prezentare power 

point, discuții introductive 

2 ore 

2. Conceptul de regiune, regionalizare și regionalism. 

Nivele de putere. Decentralizarea-deconcentrarea. 

Reţele. Subsidiaritatea 

Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

3. Regionalizare administrativă și politică în țările 

membre UE. Istoric, interese, parteneriate 

Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

4. Actorii politicii regionale. Disparitatea. Șanse. 

Autoritățile centrale si locale. Societatea civilă 

Prezentare power point (cu 

proiector), prezentare inter-activă 

2 ore 

5. Politici de dezvoltare teritorială. Microregiunile Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

6. Colaborări transfrontaliere. Euroregiunile Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

7. Dezvoltarea rurală. Dezvoltare și sustenabilitate din 

punct de vedere regional 

Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

8. Clusterele Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

9. Sistemul statistic al politicilor europene. Sistemul 

NUTS 

Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

10. Euroregiuni în România, Ungaria și Europa 

Centrală 

Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

11. Dezvoltarea teritoriului și administrația publică. 

Dileme ale organizării teritoriale 

Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

12. Dezvoltare regională în UE. Politici regionale ale 

UE. Principii si mijloace. Fonduri europene de 

dezvoltare și politicile regionale 

Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

13. Politica regională în România Prezentare power point (cu pro-

iector), prezentare interactivă 

2 ore 

14. Recapitulare, discuții concluzive. Prezentare power point (cu 

proiector), discutii 

2 ore 

Bibliografie obligatorie: 

Bakk Miklós: Regionalism asimetric şi administraţie publică. Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor 

naţionale din România, 2014., Nr.54. ISPMN, Cluj-Napoca;  

Bakk Miklós – Benedek József (eds): Politicile regionale în Europa. Editura Polirom, Iaşi, 2010 

Antonescu, Daniela Dezvoltarea regională. Teorie şi practică. Iaşi: Lumen, 2019. 

P. Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs, 2001;  

Benko, Georges-Csizmadia, Dominika: A regionális tudomány. Dialóg Campus, Pécs; Budapest, 2002. 

Pálné Kovács Ilona A középszintű kormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon. Budapest, 

Dialóg Campus Kiadó 2019. 

Bibliografie facultativă: 

Bodó Barna (ed.): Európai Unió és regionális politika, Scientia, Cluj, 2008. 

Benedek József: A társadalom térbelisége és térszervezése. Risoprint, Kolozsvár, 2000.  

Horváth Gyula: Európai regionális politika, Dialóg-Campus, Bpest-Pécs, 2003.,  

Bodó Barna: Politica regională şi dezvoltarea teritoriului, Ed. Marineasa, Timisoara, 2003;  

Éger György-Langer, Josef (szerk.): Határ, régió, etnikumok Közép-Európában. Osiris MTA, 2001;  

Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika, Dialóg-Campus, Bpest-Pécs, 2003  

Éger György-Langer, Josef (szerk.): Határ, régió, etnikumok Közép-Európában. Osiris MTA, 2001 

Nemes Nagy József: Régiók, regionalizmus. Educatio, 1997/3.  

Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika, Dialóg-Campus, Bpest-Pécs, 2003. 

8.2 Seminar / 8.3 laborator / 8.4 proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observaţii 

1. Concepte importante ale politicii regionale. Regiune, 

regionalizare, federalizare, centralizare – decentralizare 

discuții în grup 
1 oră 

2. Metodologia dezvoltării regionale și urbane. Ce este un discuții în grup 1 oră 



plan de dezvoltare? 

3. Exemple de regionalizare din Uniunea Europeana I. discuții în grup 1 oră 

4. Exemple de regionalizare din Uniunea Europeana II. discuții în grup 1 oră 

5. Politica regională și regionalizarea. Studii de caz discuții în grup 1 oră 

6. Cooperarea transfrontalieră. Studii de caz discuții în grup 1 oră 

7. Discuții recapitulative și concluzive discuții în grup 1 oră 

Bibliografie: 

Letenyei László: Településkutatás I-II. Tett Consulting, 2004. 

Pálné Kovács Ilona: Regionális politika és közigazgatás. Pécs: Dialógus Campus, 2001. 

Martin Brusis: The instrumental use of European Union conditionality: regionalization in the Czech 

         Republic and Slovakia. East European Politics and Societies 2005 (19) 2. 

Kaiser Tamás – Ágh Attila – Kis-Varga Judit (szerk.): A régiók Magyarországa II. Hálózatok és  

         labirintusok. Budapest: MTA–MEH Projekt – MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2005 

Patrick Le Galès, Christian Lequesne (eds.): Regions in Europe. Routledge, 1998. 

Markus Perkmann: Cross-border regions in Europe: Significance and drivers of regional cross-border co-

operation. European Urban and Regional Studies 10 (2), 153–171. 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare 

 Eficacitatea analizelor întreprinse  

 Interdisciplinaritate 

 Cunoștințe profunde, grad de informare ridicat 

 Cunoașterea limbajului de specialitate 
 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare 

Sunt permise trei absențe. Studenții cu mai mult de trei absențe sunt obligați să întocmească o lucrare pe baza 

unei consultări prealabile cu titularul disciplinei. Lucrarea se predă cu cel puțin două zile înainte de examen.  
 

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 Completitudinea şi 

corectitudinea cunoştinţelor 

de specialitate. 

Examen scris 

 

60% 

 Parcurgerea bibliografiei 2 referate 10% 

10.5 . 

 

Seminar Prezentări, studii de caz – 

câte o țară din EU 

Lucru individual 30% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practica - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

 cunoașterea bibliografiei obligatorii 

 stăpânirea conceptelor de bază 

 obținerea unei note minime de 5 la examen scris și seminar. 
 

  


