
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 Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.6. Calificarea Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Politici comunitare III. Problema minorităţilor 

naţionale în UE 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Toró Tibor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. Toró Tibor 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 5 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0171 

 

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 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

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 19 

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 

- 

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

d) Tutoriat - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



e) Examinări  2 

f) Alte activități:  - 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

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. 

- 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. 

- 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 

5.1.  De desfășurare a cursului Proiector 

Prezența aduce o componentă a notei finale 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Proiector 

Prezența de 70% este obligatorie 

Parcurgerea bibliografiei pt. seminar este obligatorie 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Scopul cursului este prezentarea noţiunilor de bază în domeniul politicilor 

privind minorităţile naţionale, având în vedere revigorarea în spaţiul 

european a problematicii minoritare. Problematica are o importanţă 

deosebită în UE, conform devizei formulate, UE se dorește a fi un spațiu 

european al naţiunilor şi regiunilor, cu accent clar pe problema diversităţii 

etnico-culturale. Totodată, tema capătă valenţe noi datorită fenomenelor şi 

proceselor din Europa Centrală şi de Est, cu ţări membre UE, spațiu in care 

a avut loc şi continuă – vezi cazul Cosovo – dezmembrarea (fostelor) ţări 

federale. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Studenții realizează in cadrul disciplinei studii de caz privind situația 

minorități maghiare din România, cu scopul de a însuși competențele 

necesare capacității de a efectua analize în acest domeniu. Studenții sunt 

pregătiți să abordeze teme și subiecte dintr-un domeniu, care ne afectează 

pe noi toți deopotrivă – majoritari sau minoritari. 



8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Introducere.  Discuții libere* 2 ore 

2. Conceptul de minoritate, grup etnic. Tipologii Prelegere, discuții libere* 2 ore 

3. Istoria problematicii minoritare Prelegere, discuții libere* 2 ore 

4. Conflictul etnopolitic.  Prelegere, discuții libere* 2 ore 

5. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 1. Integrare și 

multiculturalism 

Prelegere, discuții libere* 4 ore 

6. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 2. Drepturile 

omului și lupta împotriva discriminării 

Prelegere, discuții libere* 2 ore 

7. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 3. Partide 

politice. Modelul triadic nexus 

Prelegere, discuții libere* 2 ore 

8. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 4. Drepturi 

lingvistice, regimuri lingvistice 

Prelegere, discuții libere* 4 ore 

9. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 5. Drepturi 

educaționale 

Prelegere, discuții libere* 2 ore 

10. Rezolvarea conflictelor etnopolitice 6. 

Autonomie, federalism, power-sharing 

Prelegere, prezentare studii de 

caz, discuții libere* 

2 ore 

11. Minoritățile și organizațiile europene și 

internaționale.  

Prelegere, discuții libere* 2 ore 

13. Recapitulare Discuții libere* 2 ore 

* în cazul în care cursurile se vor desfășura online, cursurile se for desfășura prin platforma Google Meet cu 

ajutorul unor prezentări Power Point 

Bibliografia obligatorie 

Toró Tibor: Kisebbségpolitika. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, Robert Schuman Egyesület, 2021. 

Kántor Zoltán – Majtényi Balázs: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Bp., Rejtjel, 2005. 

Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák. Budapest, Gondolat, 2007. 

 

Bibliografie facultativă 

Szarka László-Bárdi Nándor: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században, Gondolat, Budapest, 2008. 

Horowitz, Donald: Ethnic groups in conflict. University of California Press, 2000. 

Salat Levente: Etnopolitika – a konfliktustól a méltányosságig. Marosvásárhely, Mentor, 2001. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Introducere Discuții libere* 2 ore 

2. Mituri în cercetarea naționalismului Citire text, discuții libere* 2 ore 

3. Relațiile româno-maghiare: fac sau nu fac parte 

maghiarii din națiunea română? 

Citire text, discuții libere* 2 ore 

4. Viitoriul maghiarilor din România. Demografia și 

consecințele acesteia. 

Documentare personale, discuții 

libere* 

2 ore 

5. Integrare sau asimilare Analiză studii de caz, citire text, 

discuții libere* 

2 ore 

6. Documente internaționale și europene în protecția 

minorităților naționale 

Analiză documente, discuții 

libere* 

2 ore 

7. Partide etnice în lume și România Analiză baze de date, studii de 

caz, discuții libere* 

2 ore 

8. Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare 

și Convenția cadru protecția minorităților naționale 

Analiză documente, discuții 

libere* 

2 ore 

9. Drepturi lingvistice în România Studii de caz, discuții libere* 4 ore 



10. Drepturi educaționale în România Studii de caz, discuții libere* 2 ore 

11. Autonomie teritorială sau culturală în România. 

Realitate și posibilități 

Documentare personală, studii 

de caz, discuții libere* 

2 ore 

12. Duble relații: Din care comunitate politică fac 

parte maghiarii din România: cea ungară, sau cea 

română? 

Analiză date statistice, discuții 

libere* 

2 ore 

13. Concluzii Discuții libere* 2 ore 

* în cazul în care seminariile se vor desfășura online, cursurile se for desfășura prin platforma Google Meet 

cu ajutorul unor prezentări Power Point 

Bibliografie 

Bognár Zoltán: Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott 

törvénytervezetek. In: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Fejtő Ferenc, Salat Levente, Ludassy 

Mária, Egry Gábor és Bognár Zoltán írásai. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 

Budapest, 2006. 

Kiss Tamás – Barna Gergő: Erdélyi magyarok a magyarországi és a romániai politikai térben. 

Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről, 50 szám. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 

2013. 

Kiss Tamás – Barna Gergő: Népszámlálás 2011. Erdélyi magyar népesedés a XXI. század első évtizedében 

– Demográfiai és statisztikai elemzés. Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről, 43. szám, Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2012. 

Kiss Tamás ─ Barna Gergő ─ Székely István Gergő: A társadalomépítéstől a klientúra-építésig. Az 

RMDSZ és a magyar választók közötti kapcsolódás átalakulása. Magyar Kisebbség, Új sorozat, XVIII. 

évf., 2013/2 sz., 7-40. 

Salat Levente: A politikai közösség kérdése a többség-kisebbség viszonyának nézőpontjából. Magyar 

Kisebbség, 2011/3-4 sz., 159-190. 

Toró Tibor: Egy helyben topogva? Kisebbségi nyelvi jogok alakulása Romániában 2008 és 2015 között. 

Magyar Kisebbség, 2016/2. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursuri similare există în programul de studiu a mai multor universități importante din România. Cursul a 

fost dezvoltat pe baza cursului de Etnopolitică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Specializarea Științe 

Politice și pe baza a mai multor cursuri similare din cadrul unor universități recunoscute internațional. 

Conținutul disciplinei este analizat anul, în discuții cu reprezentanți domeniului de cercetare și pe baza 

noilor cercetări în domeniu. 

Conţinutul cursului acoperă principalele aspecte necesare a fi însuşite de către cursant pentru a ocupa cu 

succes o poziţie corespunzătoare în cadrul unei companii de profil sau unui institut de cercetare în 

domeniu.  

 

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 completitudinea şi 

corectitudinea 

cunoştinţelor, 

capacitatea de analiză, 

de interpretare 

personală, originalitatea, 

creativitatea, ortografia 

Examen scris, online 

conform regulamentul 

interior după subiecte 

formulate 

70% 



10.5 . 

 

Seminar Prezentare și participare 

la dezbateri, creativitate 

Lucru individual 

 

 

10% 

 

 

 capacitatea de analiză, 

de interpretare 

personală, originalitatea, 

creativitatea, ortografia 

Mini-eseu 20% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Pentru examen studenţii au obligaţia să cunoască conţinutul cursului şi bibliografia aferentă și să predeie 

un mini-eseu minim pentru nota 5. 
 


