
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 Politici comunitare VI. Politici educaționale 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Prof. univ. dr. Tonk Márton 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Drd. Török Ferenc 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0231 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

48 Din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

24 

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 27 

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 

7 

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

d) Tutoriat 2 

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 Politici publice 

4.2. de competențe Analiza politicilor publice 

 

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
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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. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp alocat / 

Observații 

1. Curs introductiv: Originile şi evoluţia istorică al 

învăţământului european. Sisteme de învăţământ şi 

instituţii. 

Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

2 ore 

2. Concepte şi structuri fundamentale ale 

învăţământului european 

Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

3 ore 

3. Principii şi documente fundamentale ale Spaţiului 

European al Învăţământului Superior 

Prelegere publică 

prezentată prin 

3 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală, calculator, proiector, conexiune la internet 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Sală, calculator, proiector, conexiune la internet 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Introducere sistematică şi cronologică în istoria şi în sistemul de noţiuni ale 

politicilor educaționale. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Dezvoltarea capacităţilor de a analiza un text de politică educaţională şi 

realizarea de analize de politici educaţionale. 



proiecţii PowerPoint 

4. Sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar 

în România 

Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

3 ore 

5. Politici publice europene privind învăţământul 

preuniversitar (Raportul PISA) 

Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

3 ore 

6. Politici publice europene privind învăţământul 

universitar (Spaţiului European al Învăţământului 

Superior, Procesul Bologna) 

Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

3 ore 

7. Educaţia superioară şi piaţa forţei de muncă. Inserţia 

absolvenţilor în piaţa forţei de muncă 

Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

3 ore 

8. Life Long Learning Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

3 ore 

9. Elaborarea politicilor educaţionale şi probleme 

legate de implementarea acestuia 

Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

3 ore 

10. Învăţământul preuniversitar şi universitar minoritar 

în Europa şi reglementările ei 

Prelegere publică 

prezentată prin 

proiecţii PowerPoint 

2 ore 

Bibliografie 

 

Banciu, Dan Aurel – Loredana Denisa Lăstun: Students mobilities and the european educational politics. 

Youth Employment challenges and opportunities, 2012. 

Hrubos, Ildikó: A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása. Válogatott tanulmányok.  Editura Aula, 

Budapesta, 2006. 

Karácsony Gergely: Állami szerepek a felsőoktatásban. Dialóg Campus, Budapest, Pécs 2016. 

Kötél Emőke – Szoták Szilvia: Hagyomány és jövőkép. Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, 

karrierkövetés. Balassi Intézet, Budapest, 2013. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp alocat/ 

Observații  

1. Concepte ale învăţământului european Activitate de grup, 

„brainstorming” 

Această activitate este 

planificată pentru 2 

seminarii (2x1 ore 

didactice) 

2. Documente fundamentale ale Spaţiului European al 

Învăţământului Superior 

Referat Această activitate este 

planificată pentru 6 

seminarii (6x1 ore 

didactice) 

3. Raportul PISA Prezentare în grup Această activitate este 

planificată pentru 6 

seminarii (6x1 ore 

didactice) 

4. Declaraţiile ministeriale privind educaţia superioară 

în Uniunea Europeană (Sorbonne, Bologna, Praga, 

Leuven, London, Berlin, Budapesta-Viena, București, 

Yerevan) 

Prezentare 

individuală 

Această activitate este 

planificată pentru 6 

seminarii (6x1 ore 

didactice) 

5. Analiza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

(prezentare în grup) 

Prezentare în grup Această activitate este 

planificată pentru 4 

seminarii (4x1 ore 

didactice) 

6. Învăţământul preuniversitar şi universitar minoritar Studii de caz Această activitate este 

planificată pentru 4 



în Europa şi reglementările ei seminarii (4x1 ore 

didactice) 

Bibliografie 

Documente: 

European Ministers in charge of Higher Education (2012). Bucharest Communiqué, sursă: web. 

Nemzeti Oktatási Törvény, sursă: web 

Surse web: 

Ministerul Educației,Tineretelui și a Cercetării, website oficial: www.edu.ro 

 

European Higher Education Area: website oficial: www.ehea.info 

 

European Ministers in charge of Higher Education. 

2012. Bucharest Communiqué: 

http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(2).pdf (2013.09.15.) 

 

European Ministers in charge of Higher Education. 

2015. Yerevan Communiqué: 

http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf (2015.09.15.) 

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 

Prin formarea flexibilităţii intelectuale în concordanţă cu sistemul politicilor educaționale, și prin 

responsabilizarea pentru: implicarea activă în propriul proces de învăţare, învăţarea pe tot parcursul vieţii, le 

pregătim pentru atitudinea corespunzătore pentru a intra pe piața muncii, și pentru a-și urma viața pe 

principiul life long learning. 

 

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 Dezvoltarea gândirii 

politice 

Colocviu 70% 

Parcurgerea bibliografiei 

obligatorie 

  

10.5.  Seminar Implicarea la activitățile 

de seminar, prezentarea 

de referate, discuții în 

grup, role-playing. 

Evaluare în mod continuu 30% 

Laborator - - - 

http://www.edu.ro/
http://www.ehea.info/


Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- Cu ocazia fiecărei curs şi seminar se întocmeşte o listă cu prezenţa. În cazul în care studentul/studenta a 

fost prezent la peste 50% dintre cursuri şi seminarii, poate să se prezinte la examen fără nici o restricţie. În 

cadrul seminarului studenta/studentul are obligaţia de a prezenta un referat. 

- Prezenţa scăzută la cursuri se poate contrabalansa prin activitate suplimentară în cadrul seminariilor. 
 


