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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 

         .........................                      ............................................................ 
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	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Portofoliu
	fill_11: 40%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Dovedirea capacității de a operaționaliza corect conceptele fundamentale ale acestei discipline.                 
	undefined: 16/04/2020
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licență
	Programul de studii: Relații Internaționale și Studii Europene
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	conditii curs: Pentru desfășurarea acestui curs este necesară prezența studenților la întâlnirile din sala de curs, precum și logarea acestora pe platforma e-learning CANVAS, aferentă acestei discipline.
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	coroborare: Conținuturile disciplinei au fost elaborate în deplină conformitate cu lucrările de specialitaliate, publicate în străinătate.Temele abordate formează obiectul dezbaterilor academice în cadrul instituțiilor de profil, precum și cadrul diverselor conferințe internaționale.
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	Bibliografie_212: 1. ALEXANDRESCU, M., Leadership și negociere în sistemul internațional. Suport de curs, 2019 disponibil pe platforma e-learning CANVAS).2. HILTROP, J.M., UDALL, Sh. Arta negocierii, Bucureşti ,Teora, 19983. KENNEDY, G. Negocierea perfectă, Bucureşti, Naţional, 19984. LEWICKI Roy J, HIAM Alexander, Arta negocierii în afaceri, Bucureşti, Publica, 20085. PRUTIANU Ştefan, Negocierea, Bucureşti, Vol. 2. , 20006. THOMPSON, Leigh, Mintea şi inima negociatorului, Bucureşti, Meteor Press, 2006


