
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 Guvernanță multinivel în UE 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Drd. Varga Szilvia 

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 KBPP0341 

 

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 

5 

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

d) Tutoriat - 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este 

4.2. de competențe Cunoașterea profundă a instituțiilor Uniunii Europene 

Cunoașterea limbii engleze 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
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n

a
le

 

- 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
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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 / 

5.1.  De desfășurare a cursului - Existenţa de laptop/calculator şi proiector 

- Existenţa tablei 

- Prezenţa deosebit de recomandată a studenților la curs 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- Existența de laptop/calculator şi proiector 

- Existenţa tablei 

- Prezența neapărată a studenților la seminar 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul își propune să prezinte studenților teoria guvernanței multinivel 

(MLG) care în ultimele două decenii a devenit una dintre cele mai importante 

teorii hibride ale integrării europene, ale articulării intereselor comunitare și 

ale procesului decizional. 

La sfârșitul cursului, studenții sunt familiarizați cu conceptul guvernanța 

multinivel în UE, cu actori ale guvernanței multinivel, și cu procesul 

decizional în cadrul UE. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

În cadrul cursului vom discuta mecanismele de decizie în Uniunea Europeană 

si ale actorilor guvernanței multinivel – instituțiile Uniunii Europene, state 

membre, regiuni, grupuri de interese, organizații ale societății civile, prin 

exemple concrete și studii de caz. 



Observații 

1. Introducere: Teoriile integrării Europene, 

instituțiile și procesul decizional în cadrul UE. 

Sinteză istorică. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

I. Aspecte teoretice ale guvernanței multinivel 

 

2-3. Abordări și teorii cu privire la funcționarea 

Uniunii Europene. Conceptul „government” și 

„governance”, Guvernanța europeană. Principalele 

critici și dezbateri. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
4 ore 

4. Istoria conceptului de guvernanță multinivel 

(MLG). Tipuri de guvernanță multinivel. Abordări 

teoretice, MLG în documente oficiale ale UE. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

5. Guvernanță multinivel în UE. Coordonare 

verticală și orizontală, forme de interacțiuni între 

instituții ale UE. Subsidiaritate și decentralizare în 

UE. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

II. Guvernanță multinivel: actori, compentențe și 

procesul decizional. 

 

6-7. Instituții ale UE: Comisia Europeană, 

Parlamentul European, Consiliul European, și 

Consiliulul Uniunii Europene. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
4 ore 

8. Statele membre, COREPER, problema 

reprezentării interesului național. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

9. Actori regionali, consilii județene, Comitetul 

European al Regiunilor (CoR). 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

10. Alți actori: influența grupurilor de interese, a 

ONG-uri și a think tank-urilor asupra procesului 

decizional. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

III. Studii de caz 

 

11. Guvernanță multinivel în statele membre ale UE. 

Studii de caz, exemple.  

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

12. Guvernanță  multinivel în UE și politici 

comunitare. Studii de caz, exemple. Evaluarea 

cursului. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

Bibliografie 

1. Bache, Ian and Flinders, Matthew (eds.): Multi-level Governace; Oxford: Oxford University Press, 

2004. 

2. Börzel, Tanja A.: Multilevel governance or multilevel government? The British Journal of Politics 

and International Relations. DOI: 10.1177/1369148120939872. 

3. Hooghe, Liesbet ‒ Marks, Gary: Multi-Level Governance and European Integration. Rowman & 

Littlefield Publishers, 2001. 

4. Ion, Oana-Adriana: Guvernanța Uniunii Europene. Editura Polirom, Iași, 2013. 

5. Koller Boglárka – Arató Krisztina: Az EU kormányzásának mechanizmusa és a nemzeti kormányzati 

munka kapcsolata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2016. 

6. Wallace, Helen ‒ Pollack, Mark A. ‒ Roederer-Rynnin, Christilla ‒ Young, Alasdair R. (eds.): 

Policy-making in the European Union, 8th ed, The new European Union series. Oxford‒New York: 



Oxford University Press, 2020. 

7. Cartea albă a Comitetului Regiunilor privind guvernanţa pe mai multe niveluri. 2009. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Introducere Discuții în grup 2 ore 

2. Democrație în secolul al XXI-lea. Democrația 

și guvernarea 

Activitate pe grupe, discuții în 

grup 

2 ore 

3. Guvernanță multinivel în UE. Instituții ale UE, 

principiile UE, principiul atribuirii de 

competențe 

Prezentare și discuții în grup 2 ore 

4. Comitetul European al Regiunilor. Comitetul 

Economic și Social European. Cartea albă a 

Comitetului Regiunilor privind guvernanţa pe 

mai multe niveluri. Rezoluții, recomandări și 

avize 

Prezentare și discuții în grup 2 ore 

5. Analiza documentelor (regulamente, decizii, 

directive) 

Analiză documente, discuții în 

grup 

2 ore 

6. Federalism european? Dezbatere, discuții. Dezbatere 2 ore 

7. Democrația consociațională. Studiu de caz: 

Bosnia-Herțegovina 

Prezentare și discuții în grup 2 ore 

8. Guvernanță și descentralizare. Autonomii Analiză documente, prezentare 

și discuții în grup 

2 ore 

9. Modele de administrație publică Prezentare și discuții în grup 2 ore 

10. Studii de caz, prezentări: Administrația publică 

a statelor membre ale Uniunii Europene 

Prezentări (studenți) 2 ore 

11. Provocări și oportunități globale Discuții în grup 2 ore 

12. Discuții concluzive Discuții în grup 2 ore 

Bibliografie 

1. Balázs István – Gajduschek György – Koi Gyula – Szamel Katalin (szerk.): Az Európai Unió 

tagállamainak közigazgatása. Budapest, Complex Kiadó, 2011. 

2. Kemenszky Ágnes: Bosznia-Hercegovina politikai rendszere. In: Koller Boglárka – Ördögh Tibor 

(szerk.): Délkelet-Európa politikai rendszerei (1990-2017). Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019. 

3. Cartea albă a Comitetului Regiunilor privind guvernanţa pe mai multe niveluri. 2009. 

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 

 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: 

- prezență de min. 50% la curs, 70% la seminar. 

- îndeplinirea obligațiilor de seminar (prezentarea unei teme, redactarea unui referat)  

 

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 Cunoștințe de 

specialitate 

Examen oral 60% 

10.5.  Seminar Activitate individuală  Participare la dezbateri 10% 

  Prezentare 10% 

  Redactarea unui referat 20% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- prezență de min. 50% la curs, 70% la seminar. Absenţele se compensează prin întocmirea unei lucrări de 

maxim 5 pagini; 

- dovada cunoştinţei ambelor teme trase la examenul oral; 

- prezentarea de către studenţi a câte o temă aleasă din cele oferite de conducătorul de seminar. 

 


