
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe politice 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Studii de securitate 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Aplicatii informatice in stiintele sociale si politice 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.dr. Natalia Cuglesan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.dr. Natalia Cuglesan 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
DC 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Nr. de ore pe săptămână 3 3.2. Din care curs . 3.3. Din care seminar/ 

laborator 
3 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 3.5 Din care curs . 3.6  Din care seminar/ 
laborator 

42 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 5 
Examinări  8 
Alte activităţi: .................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum -nu este cazul 
4.2 de competenţe       -nu este cazul 

 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 



 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 sa editeze texte in Microsoft Word 
 sa realizeze prezentari utilizand programul Microsoft Office PPT si PREZI 
 sa elaboreze tabele si grafice in Excel, cat si functii de calcul pentru cercetarea statistica 
 sa realizeze harti conceptuale pentru activitatile de cercetare in programul MindMup 
 sa elaboreze lucrari stiintifice/lucrarea de licenta utilizand programe pentru managementul      
             cercetarii (CITAVI/ZOTERO) 
 sa utilizeze instrumente tehnologice pentru cercetarea individuala sau in echipa 
 sa realizeze pagini de internet si bloguri utilizand platforme gratuite (Wordpress). 
    interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţiile publice si private; 
    gestionarea informaţiilor specifice  rezolvării sarcinilor complexe în context  (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil) 
    aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor 

paliere ierahice. 
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 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 
paliere ierarhice. 

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii 
la cerinţele pieţei muncii. 

 Aduna informatii si analizeaza faptele ce compun sau circumstantiaza un anumit eveniment, 
verifica informatiile, le reda intr-o inlantuire clara si obiectiva. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
   

   

 
  

   

   

   

5.1 De desfăşurare a cursului - 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Aparatura tehnica necesara prezentari power-point 
 Laborator informatica 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul general al acestei discipline este familiarizarea cu diverse programe de 
cercetare si dobandirea de competente specifice de lucru cu calculatorul, atat in 
mediul online, cat si in cel offline. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Studier 

ea la nivel avansat a programelor utile in cadrul procesului de invatare si cercetare 



   

   

 
  

   

   

 
  

 
  

   
Bibliografie  
 
 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Tema 1: Introducere: Prezentarea structurii tematice a 
seminarului si evaluarea intitiala a cunostintelor de 

Prelegere interactivă,  

Tema 2: Oraganizarea datelor - Dropbox,  Google Docs, 
Evernote 

Prelegere interactivă,  

Tema  3 - Comunicarea cercetarii 
Prelegere interactivă  

Tema 4: Realizarea unui blog de cercetare utilizand 
platforma Wordpress 

Prelegere interactivă  

 Tema  5: Wordpress. Aplicatii practice Prelegere interactivă  
 Tema  6: Recapitulare Prelegere interactivă  
 Tema  7: Managementul surselor bibliografice 
\Colectarea si stocarea datelor: Zotero 

Prelegere interactivă  

Tema 8: Codarea informatiei - MindMup Prelegere interactivă  

Tema  9: Managementul surselor bibliografice 
Programe de cercetare: CITAVI 

Prelegere interactivă  

 Tema  10: Citavi. Aplicatii practice Prelegere interactivă  

 Tema  11: Pachetul Microsoft Office: Word, Excel 
Prelegere interactivă  

 Tema  12:  Aplicatii practice 
Prelegere interactivă  

Tema 13: Recapitulare 
Prelegere interactivă  

Tema  14: Recapitulare Prelegere interactivă  



Bibliografie 
 Guy Hart Davis, How to do everything with Microsoft Office Word 2007, McGraw Hill Companies, 2007  

 
 Tom Negrino, Creating a presentation in Microsoft Office Power Point 2007, Peachpit Press, 2007.  
 Bill Jelen, Charts and Graphs for Microsoft Office Excel 2007, Que Publishing, 2007.  
 Jim McCarter, Jacqui Salerno Mabin, Microsoft Office Publisher for Dummies, Wiley Publishing, 2007.  
 Xavier Delengaigne, Booster votre efficacite avec FreeMind, Freeplane et Xmind, Eyrolles, 2010.  
 
Alte surse bibliografice: 
 Free Technology for Teachers (Links to an external site.) 
 ProfHacker (Links to an external site.) 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate; 
 Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituţiilor de profil sau al 

unor conferinte stiintifice naţionale şi internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel 
naţional şi internaţional. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs - - - 
10.5 Seminar/laborator 1.Evaluare continuă pe 

parcursul semestrului: 
evaluarea portofoliului 

2. Proba practica din 
tematica de seminar  

 

Colocviu 

 

 

Colocviu 

50% 

 

 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Cerinţe minime pentru nota 5  
 Realizarea portofoliului de seminar  
 Participarea la activitatile de seminar(70% prezenta) 

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

24.04.2017                                    Lect.dr. Natalia Cuglesan             Lect.dr.Natalia Cuglesan.. 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................        Prof.univ.dr. Adrian Liviu Ivan  


