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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 

 



2 
 

 
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: III
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	26 Tipul de evaluare: EX:
	27 Regimul disciplinei: DD
	oreTutoriat: 5
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Cunoasterea principalelor aspecte legate de drepturile omului
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	82 Seminar  laboratorRow1: Aspecte filosofice, morale si religioase ale drepturilor omului
	Metode de predareRow1_2: Analize, argumentare
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Tipologii ale drepturilor omului: Drepturi pozitive. Drepturi civile si politice(I)
	Metode de predareRow2_2: Analize, argumentare
	fill_6_3: 
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	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Libertati, antidiscriminare si egalitate de sanse ale minoritatilor
	Metode de predareRow6: Analize, argumentare
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Protectia internationala a copiilor si persoanelor cu handicap
	Metode de predareRow7: Analize, argumentare
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Drepturile migrantilor si ale refugiatilor
	Metode de predareRow8: Analize, argumentare
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Internetul - drept fundamental? Drepturi si libertati in spatiul virtual.
	Metode de predareRow9: Analize, argumentare
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Mecanisme convenţionale şi extraconvenţionale privind implementarea drepturilor omului
	Metode de predareRow10: Analize, argumentare
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Controlul jurisdictional si sanctiunile in dreptul international
	Metode de predareRow11: Analize, argumentare
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Limitari si derogari de la drepturile omului. Securitate militara, terorism si intelligence
	Metode de predareRow12: Analize, argumentare
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13:  Bioetica si reformarea drepturilor omului.
	Metode de predareRow13: Analize, argumentare
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Recapitulare
	Metode de predareRow14: Analize, argumentare
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Examen
	102 Metode de evaluare: Lucrare scrisa descriptiva
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Redactare unui referat, implicarea in discutii
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezentare in cadrul grupei
	fill_11: 50%
	fill_13_2: 0
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	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: - Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale si politice în înţelegerea, analizarea si evaluarea organizării socio-politice - Definirea cadrului politic si legal în domeniul elaborării planurilor si proiectelor de securitate;- Utilizarea metodologiilor de analiză si decizie în domeniul securității;- Utilizarea unor cunoştinţe metodologice în formularea unor soluții pentru probleme predefinite din sfera securității sectoriale.
	competente transversale: • Gestionarea informatiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromatiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internaţională si la nivel mediu sau avansat a unei a douaă limbi străine• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul insertiei si adaptabilitătii la cerintele pietei muncii.
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	Metode de predareRow1: prelegerea, dezbatere                 
	Metode de predareRow2: prelegerea, dezbatere                  
	Metode de predareRow3: prelegerea, dezbatere                   
	Metode de predareRow4: prelegerea, dezbatere                   
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	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
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	coroborare: • Disciplina a fost elaborata în concordanta cu lucrările din domeniu, publicate în tară si străinatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilorde profil sau al unor conferinte stiintifice nationale si internationale, inclusiv dezbateri în cadrulrevistelor de specialitate la nivel national si international.
	Domeniul de studiu:  Științe Politice 
	21 Denumirea disciplinei: Drepturile Omului in societatea contemporana
	8: prelegerea, dezbatere                 
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	14: prelegerea, dezbatere                   
	10: prelegerea, dezbatere                    
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	888: 
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	abc: Mecanisme si proceduri regionale de monitorizare si evaluare a Drepturilor Omului
	bce: Protectia drepturilor omului in sisteme regionale(II): Sistemul Consiliului Europei 
	cde: Jurisprudenta si mecanismele CEDO
	def: Protectia Drepturilor Omului in Uniunea Europeana
	efg: Interventiile umanitare si institutii de justitie internationala
	fgh: Instituţii şi mecanisme privind respectarea şi garantarea drepturilor omului în România
	ghi: Rolul actorilor non-statali in protectia drepturilor omului
	hij: Perspective privind protectia drepturilor omului
	ijk: Recapitulare 
	Bibliografie_212: Beitz, Charles R. (2009). The idea of human rights. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199572458.Moyn, Samuel (2010). The last utopia: human rights in history. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 9780674048720.Donnelly, Jack (2003). Universal human rights in theory and practice (ed. 2nd). Ithaca: Cornell University Press. ISBN 9780801487767.Ball, Olivia; Gready, Paul (2006). The no-nonsense guide to human rights. Oxford: New Internationalist. ISBN 978-1-904456-45-2.Freeman, Michael (2002). Human rights : an interdisciplinary approach. Cambridge: Polity Press. ISBN 9780745623559.Doebbler, Curtis F. J (2006). Introduction to international human rights law. Cd Publishing. ISBN 9780974357027.Shaw, Malcom (2008). International Law (ed. 6th ed.). Leiden: Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-45559-9.Ishay, Micheline R. (2008). The history of human rights : from ancient times to the globalization era. Berkeley, Calif.: University of California Press. ISBN 0520256417.+ articolele recomandate la curs 


