
1 
 

 
ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

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

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 


	24 Anul de studiu: II
	25 Semestrul: 4
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 10
	41 de curriculum: 
	71 Obiectivul general al disciplinei: - Principalul obiectiv al cursului este prezentarea conceptelor şi teoriilor specifice diplomaţiei, atât în calitatea ei de ,,artă” cât şi în cea de ramură a relaţiilor internaţionale.- Cursul îşi propune să ofere o evoluţie a tehnicilor şi instrumentelor utilizate de diplomaţie realizând o analiză critică asupra politicii externe a diferitelor entităţi statale, a organizaţiilor internaţionale şi nu numai.
	72 Obiectivele specifice: - Investigarea şi analiza principalelor instituţii care reprezentau spectrul diplomaţiei atât la nivel statal cât şi la nivel internaţional.- Analiza comparativă asupra principalelor sisteme diplomatice din Antichitate până în zilele noastre- Identificarea diferenţelor existente între stilurile de negociere- Examinarea rolului avut de diplomaţiei în cadrul crizelor din epoca modernă şi contemporană- Rolul diplomaţiei în societatea contemporană, sursă de stabilitate şi echilibru.
	81 CursRow1: Istoria diplomației
	81 CursRow2: Dreptul ambasadei. Drept diplomatic și consular
	81 CursRow3: Diplomația parlamentară
	81 CursRow4: Diplomația dezarmării
	Bibliografie: Alain Pekar Lempereur, Aurélien Colson, Négociations Européennes, A2C MEDIAS, Paris, 2008.Nicolae Ecobescu (coord.), România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii războiului rece, vol. 3, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004.Andrei Sida, Drept diplomatic, Universitatea Ecologică “Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş, 1995.Traian Chebeleu, Drept diplomatic şi consular, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2000.Denise Garcia, Disarmament Diplomacy and Human Security, Routledge, London, 2011.Jeremy Black, A History of Diplomacy, Reaktion Books, London, 2010.Camera Deputaţilor, Diplomaţia parlamentară, Direcţia generală pentru afaceri externe, decembrie 2012.Liviu-Petru Zăpârţan, Les negociations diplomatiques, Notes de cours, Universite de Nice, Sophia Antipolis, Nice, novembre 2005.Liviu-Petru Zăpârţan, Negocierile în viaţa social-politică, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2007.Sir Harold Nicolson, Diplomacy, Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington DC, 1988.Jean-Baptiste Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 a nos jours, Dalloz, Paris, 1993.Paul Richard Gallagher, Religioni e Diplomazia, Citta del Vaticano, 2016.La Romania e la Santa Sede, Documenti diplomatici, Ambasciata di Romania Presso Santa Sede, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2000.Diana-Ionela Ancheş, Medierea în viaţa social-politică, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010.
	82 Seminar  laboratorRow1: Seminar introductiv. Prezentare fișa disciplinei. Discuții pe marginea perioadelor istorice ale diplomației
	Metode de predareRow1_2: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Trăsăturile diplomației. Congresul de la Viena din 1814
	Metode de predareRow2_2: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Convențiile de la Viena asupra relațiilor diplomatice și consulare din 1961 și 1963
	Metode de predareRow3_2: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Analiza conceptelor sepecifice dreptului diplomatic și consular
	Metode de predareRow4_2: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Funcțiile diplomației. 
	Metode de predareRow5_2: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Diplomația parlamentară bilaterală și multilaterală. Diplomația parlamentară a Consiliului Europei 
	Metode de predareRow6: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Analiză tratate ale diplomației dezarmării
	Metode de predareRow7: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Mijloacele de înfăptuire ale diplomației dezarmării - Studiu de caz
	Metode de predareRow8: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Negocierile diplomatice
	Metode de predareRow9: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Rolul medierii internaționale în diplomație - Studiu de caz
	Metode de predareRow10: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Alte mijloace de soluționare pașnică a diferendelor internaționale: bunele oficii, ancheta, concilierea, arbitrajul
	Metode de predareRow11: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Corespondența diplomatică. Organizarea meselor diplomatice - simulare
	Metode de predareRow12: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Analiză privilegii și imunități diplomatice
	Metode de predareRow13: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Nașterea diplomației românești moderne
	Metode de predareRow14: Dezbatere, argumentare, analiză de text
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Insusirea cunostiintelor de curs si dinbibliografia de specialitate
	102 Metode de evaluare: Examen scris
	fill_8: 80%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Participare la dezbaterile seminarului şiprezentarea orală a unei teme alese
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Participare activă și prezentare referate
	fill_11: 20%
	fill_13_2: 0
	fill_14: Cunoașterea elementelor teoretice de teorie și practică diplomatică și corelarea lor cu elemente din realitatea lumii diplomatice naționale și internaționale
	undefined: 29/04/2020
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licență
	Programul de studii: RISE
	Titular curs: Dr. Diana-Ionela Popa-Ancheș
	Titular seminar: Dr. Diana-Ionela Popa-Ancheș
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 23
	documentare: 20
	pregatire: 20
	examinari: 10
	altele: 
	Total ore studiu individual: 83
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: 
	conditii curs: 
	conditii seminar: 
	competente profesionale: - Utilizarea cenceptelor şi terminologiei de specialitate în domeniul diplomaţiei socio-economice şi culturale.- Analiza discursurilor politice a decidenţilor de politici prin prisma diplomaţiei- Utilizarea tehnicilor şi metodelor de negociere diplomatică utilizate în relaţii internaţionale si afacerilor europene- Identificarea şi definirea principalelor tipologii de diplomaţi şi negociatori- Capacitatea de a înţelege limitările pe care le presupune diplomaţia contemporană, respectiv conturarea unei poziţii optime în cadrul procesului de negociere.- Rolul diplomaţiei în managerierea crizelor internaţionale şi asigurarea unui management eficient
	competente transversale: - Capacitatea de a gestiona un scenariu de negociere la nivel internaţional (de laprelucrarea şi gestionarea informaţiilor specifice, până la adoptarea de poziţii,respectiv respectarea unei conduite de negociere îndreptată către succes (implicăutilizarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor diplomatice, precum şi stăpânirea diferenţelor culturale pe care le presupune o negociere diplomatică).
	81 CursRow5: Mijloace diplomatice de soluționare a conflictelor internaționale
	Metode de predareRow1: Prelegere interactivă, videoproiector
	Metode de predareRow2: Prelegere interactivă, videoproiector
	Metode de predareRow3: Prelegere interactivă, videoproiector
	Metode de predareRow4: Prelegere interactivă, videoproiector
	Metode de predareRow5: Prelegere interactivă, videoproiector
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: - Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate;- Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie internationala.
	Domeniul de studiu: Relații internaționale și Studii Europene
	21 Denumirea disciplinei: Diplomație: Teorie și practică diplomatică
	8: Prelegere interactivă, videoproiector
	6: Prelegere interactivă, videoproiector
	7: Prelegere interactivă, videoproiector
	9: Prelegere interactivă, videoproiector
	11: Prelegere interactivă, videoproiector
	12: Prelegere interactivă, videoproiector
	13: Prelegere interactivă, videoproiector
	14: Prelegere interactivă, videoproiector
	10: Prelegere interactivă, videoproiector
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Ceremonial și diplomație
	bce: Rolul ceremonialului și protocolului în relațiile internaționale
	cde: Curtoazia internațională
	def: Organizarea meselor, cocktailurilor, recepțiilor, ceaiurilor și întâlnirilor prietenești
	efg: Privilegii și imunități diplomatice
	fgh: Mass media în situațiile de criză diplomatică
	ghi: Diplomația României după 1989 până în prezent (I)
	hij: Diplomația României după 1989 până în prezent (II)
	ijk: Recapitulare și pregătire pentru examen
	Bibliografie_212: Jeremy Black, A History of Diplomacy, Reaktion Books, London, 2010.Jean-Baptiste Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 a nos jours, Dalloz, Paris, 1993.Traian Chebeleu, Drept Diplomatic şi Consular, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2000.Andrei Sida, Drept diplomatic, Suport de curs – Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş, 1995.Convenţia de la Viena asupra relaţiilor diplomatice – 1961.Convenţia de la Viena asupra relaţiilor consulare – 1963.Camera Deputaţilor, Direcţia Generală pentru Afaceri Externe, Diplomaţia parlamentară, Noţiuni Introductive, decembrie 2012.Denise Garcia, Disarmament Diplomacy and Human Security, Routledge, London, 2011.Diana-Ionela Ancheş, Medierea în viaţa social-politică, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010.Liviu-Petru Zăpârţan, Negocierile în viaţa social-politică, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2007.Traian Chebeleu, Drept diplomatic şi consular, Editura Universităţii din Oradea, 2000.


