
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 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 Politică externă şi diplomaţie 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 Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

laborator - 

proiect - 

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

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPN0051 

 

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 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 52 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 20 

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

teren 

15 

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

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  2 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



f) Alte activități:  - 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Nu este cazul 

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. 

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 
1. Introducere. Prezentare curs Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Proiector 

Prezența aduce o componentă la nota finală 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Proiector 

Participare la simulare  

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul cursului este cunoașterea noțiunilor de bază despre politica 

externă și diplomația în general, și politica externă a Uniunii Europene în 

particular. Pe lângă acestea, în cadrul seminarului studenții vor învăța 

metoda analizei politicii externe, primind un instrument practic pentru 

înțelegerea și dezvoltarea cunoștințelor teoretice învățate în cadrul cursului. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Studenții realizează in cadrul disciplinei o simulare a unei situații de 

politică externă și diplomație reală, 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. 



2. Ce este politica externă? Politica externă ca o arie 
specifică a politicii. 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

3. Ce este diplomația? Scurt istoric. Dezvoltarea 
diplomației modern 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

4. Analiza politicii externe. Cine sunt actorii politicii 

externe? Nivele de analiză 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

5. Metoda analizei politicii externe 1. Teorii de 
sisteme. Analiza realistă 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

6. Metoda analizei politicii externe 2. Teorii bazate pe 
actori. Analiza liberală 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

7. Metoda analizei politicii externe 3. Decision-
making 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

8. Metoda analizei politicii externe 4. 

Leadership- analysis 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

9. Metoda analizei politicii externe 5. Cultura și 

sfera publică 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

10. Metoda analizei politicii externe 6. Teorii 
constructiviste 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

11. Politica externă și diplomația Uniunii Europene. 
UE ca și actor internațional. Politică externă 
postmodernă 
 

Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

12. Recapitulare Proiectare, comunicare, discuții 2 ore 

Bibliografie 

Kiss J. László (2009): Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében. Budapest: Osiris 

Bíró Gáspár (2003): Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába. Budapest: Osiris  

Marton Péter (2013): A külpolitika elemzése : Fogalmak és módszerek a külpolitika forrásainak feltárására. 

Budapest: Antall József Tudásközpont 

Smith, Karen: European Union Foreign Policy in a Changing World. Polity, 2014 

Laura Neack (2013): The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests. 3rd edition. 

Rowman & Littlefield Publishers; 2014 

 

Bibliografie facultativă 

Kenneth Waltz: Theory of International Politics. Waveland Press: 2010  

Harold Nicolson (1970): Diplomacy. Oxford University Press 

Rosenau, James, N (1969): International politics and foreign policy. The Free Press Collier- Macmillian 

Limited 

Fraser, Cameron (2007): An introduction to european foreign policy. Routledge 

G.R. Berridge (2010): Diplomacy. Theory and Practice. 4th edition. Palgrave Macmillan  

Juliet Kaarbo, James Ray (2010): Global Politics 10th Edition. Wadsworth Publishing. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Introducere: prezentarea tematicii și structurii 

seminarului. 

Seminar interactiv, discuții 2 ore 

2. Ce este politica externă; Interese și strategii în 

serialul Urzeala tronurilor.  

3.  

Seminar interactiv, proiectarea 
unor filme ilustrative 

2 ore 

3. Diferențe între diplomația veche și diplomația nouă. Filme, studii de caz 2 ore 

4. Analiza politicii externe: metode, surse și baze de 

date, talk-show-uri; elaborarea jurnalului „politica 

externă”. 

Seminar interactiv, discuții 2 ore 

5. Niveluri de analiză în analiza politicii externe. Studii 

de caz: Ocuparea Irakului (2003), aderarea României 

la NATO (2004), anexarea Crimeei (2014). 
 

Seminar interactiv, studii de caz 2 ore 



6. Realismul și analiza politicii externe. Conceptul de 

hard power, soft power și smart power. Studii de caz: 

capabilitățile materiale statelor din Europa Centrală 

și de Est 

7.  

Seminar interactiv, studii de caz 2 ore 

7-8. Cine conduce politica externă? Studii de caz (SUA, 

FR, GB, DE, RUS, HU, RO) 

3  

Seminar interactiv, studii de caz 4 ore 

9. Negociere în relațiile bilaterale: studii de caz – 

semnarea tratatului de bază româno-maghiar (1996) 

Seminar interactiv, discuții 2 ore 

10. Politica externă și serviciile secrete.  Seminar interactiv, discuții 2 ore 

11. Pregătire la workshop (role-play) Seminar interactiv, discuții 2 ore 

12. Participare la workshop Workshop (role-play) 2 ore 

Bibliografie:  

Hill, Christopher: Foreign Policy in the Twenty-First Century. Second edition. London - New York: Palgrave 
Macmillan, 2016. 
Martin Westlake (eds): The European Union’s New Foreign Policy. Palgrave Macmillan, 2020. 
Mingst, Karen E. Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba. Budapest: Napvilág Kiadó, 2011. 
Motoc, Iulia ‒ Cioculescu, Șerban Filip (eds.): Manual de analiză a politicii externe. Iași: Polirom, 2010. 
Nagy Péter: Ki Kormányozza a külpolitikát. Külügyi Szemle 4 (2007): 204–79. 
Szabó Tamás: Magyarország, Románia és az RMDSZ kapcsolatrendszere az alapszerződés aláírásának 
időszakában. Külügyi Szemle 13, no. 4 (2014): 77–108. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Acest curs exista in programul de studiu al tuturor universităților importante din Romania si străinătate. 

Acest curs asigura cunostintele de baza pe care orice expert în relații internaționale și studii europene 

trebuie sa la aiba. 

Conținutul cursului a fost elaborat după consultarea a anumitor planuri de curs din mai multe universități 

din străinătate. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la simulare este obligatorie. Studenții care lipsesc de la simulare 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, 

capacitatea de analiză, 

de interpretare 

personală, originalitatea, 

ortografia 

Examen după subiecte 

formulate 

60% 

10.5 . 

 

Seminar Abiliatea de dezbatere, 

nivel de pregătire, 

creativitate 

 

Participare la workshop și 

predarea materialelor 

cerute 

 

25% 

 

 

 

Actualitate, 

minuțiozitate, ortografie 

Predare jurnal de politică 

externă 

15% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 



Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Pentru examen studenţii au obligaţia să cunoască conţinutul cursului şi bibliografia aferentă minim pentru 

nota 5. 

Pentru simulare studenții au obligația să cunoască politica externă a unui stat selectat minim pentru nota 5. 

 


