
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: 3
	26 Tipul de evaluare: C.
	27 Regimul disciplinei: DF
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	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: 1) să explice logica cercetării calitative și 2) să ilustreze folosirea câtorva metode ce pot oferi răspunsuri la întrebările identificate
	72 Obiectivele specifice: Cursul combină o perspectivă teoretică și abordarea practică a cinci metode de cercetare calitativă: interviul, focus-group-ul, etnografia, analiza de document și analiza de imagini din care rezultă următoarele obiective:- dezvoltarea gândirii critice;- dezvoltarea înțelegerii mecanismelor ce stau la baza metodelor de cercetare calitativă;- dezvoltarea capacității de a opera cu metode de cercetare calitativă;
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	Metode de predareRow14: discuții                       
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	101 Criterii de evaluare: Însușirea informațiilor aferente cursului și bibliografiei obligatorii.
	102 Metode de evaluare: Examen
	fill_8: 80%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Participarea activă la activitățile de grup și individuale 
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Colocviu
	fill_11: 20%
	fill_13_2: 0
	fill_14: - activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminariilor) + prezenţă la 70 % la seminarii,   - descrierea problematicii, fără surprinderea semnificației acesteia.
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	Programul de studii: Relatii internationale si studii europene
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	ore seminar: 2
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	studiu: 35
	documentare: 19
	pregatire: 20
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	Total ore pe semestru: 150
	numar credite: 6
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: C3 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene.C2 Elaborarea proiectelor europene si internaționale.C1 Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internationale.
	competente transversale: CT2 Participarea la realizarea unui proiect în echipa cu asumarea de roluri specifice.CT3 Identificarea nevoii de formare profesionala şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, prin utilizarea eficienta a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesionala
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	Metode de predareRow3: Discuții, aplicații practice
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	def: Analiza de document
	efg: Analiza de imagini
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	ghi: Aplicarea metodelor de cercetare învățate II
	hij: Aplicarea metodelor de cercetare învățate III
	ijk: Recapitulare
	Bibliografie_212: David Silverman, Interpretarea datelor calitative - in format electronic (va fi pusă la dispoziție după prima întâlnire)


