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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 
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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: 1
	25 Semestrul: 1
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DF
	oreTutoriat: 13
	41 de curriculum: Cunoașterea sistemului instituțional și al procesului decizonal al Uniunii Europene
	71 Obiectivul general al disciplinei: Dezvoltarea capacității de analiză a relației dintre cetățenii Uniunii Europene și Statele Membre în cadrul Uniunii Europene.
	72 Obiectivele specifice: 1. Dezvoltarea capacității de a analiză a soluțiilor formulate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene referitoare la drepturile și obligațiilor cetățenilor UE și ale Statelor Membre, in calitate de actori ai UE.2. Dezvoltarea capacității de a identifica și a analiza elementele concurență între cetățenii UE și Statele Membre în derularea politicilor europene.3. Dezvoltarea abilităților de utilizare a metodelor de cercetare și analiză/interpretare specifice studiilor europene.
	81 CursRow1: Metode de cercetare și analiză în studiile europene                              
	81 CursRow2: Principiile și competențele Uniunii Europene                                           
	81 CursRow3: Conceptul de cetățenie a Uniunii Europene                                                              
	81 CursRow4: Conceptul de cetățenie în dreptul internațional                                           
	Bibliografie: 1. Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată). Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată). Protocoale.Anexe. Declarații anexate la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, Official Journal, Seria C/326, 26.10.2012, p. 1–390.2. Chalmers, D. et al. (eds), European Union Law. Cases and Materials, Cambridge University Press, 2010.3. Craig, P.; De Burca, G., The Evolution of EU Law, Oxford University Press, 2011.4. Alexandrescu, M. “Tratatul de la Lisabona din perspective abordării neofuncţionaliste”, în Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean (coord.), România şi Uniunea Europeană post-Tratatul de la Lisabona  , Cluj-Napoca, Eikon, 2010, pp. 43-58.5. Alexandrescu, M. „Democratic Deficit - the Community Model vs. the Open Method of Cooperation”, Journal of Global Politics and Current Diplomacy, 2017, 5(1): 26 – 356. Alexandrescu, M., „Context, strategies and negotiation methods in the European Union Enlargement to Central and Eastern Europe,” Journal of Global Politics and Current Diplomacy, 2013, 1(1): 7-21.
	82 Seminar  laboratorRow1: Metode de cercetare și analiză în studiile europene                                 
	Metode de predareRow1_2: Focus group                  
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Interpretări concurente privind conceptul de cetățenie a Uniunii Europene 
	Metode de predareRow2_2: Dezbatere si lectură critică
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Cazuistica Curtii de Justiție a Uniunii Europene (modele de analiză)  
	Metode de predareRow3_2: Dezbatere si lectură critică
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Cazuistica Curtii de Justiție a Uniunii Europene (studii de caz: cetățenii)
	Metode de predareRow4_2: Eseu argumentativ       
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Statele în Uniunea Europeană. Adaptări constituționale și instituționale
	Metode de predareRow5_2: Dezbatere si lectură critică
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Cazuistica Curtii de Justiție a Uniunii Europene (studii de caz: Statele) 
	Metode de predareRow6: Eseu argumentativ       
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Suveranitatea si loialitatea în Uniunea Europeană                            
	Metode de predareRow7: Focus group                  
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 
	Metode de predareRow8: 
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 
	Metode de predareRow9: 
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 
	Metode de predareRow10: 
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 
	Metode de predareRow11: 
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 
	Metode de predareRow12: 
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 
	Metode de predareRow13: 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 
	Metode de predareRow14: 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: cunoașterea elementelor specifice relației dintre cetățeni și state in UE.
	102 Metode de evaluare: examen scris
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: capacitatea de analiza și interpretare a relației dintre cetățeni și stat in UE
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: eseu
	fill_11: 50%
	fill_13_2: 1
	fill_14: Dovedirea capacității de operaționalizare a conceptelor fundamentale ale acestei discipline.      
	undefined: 14/04/2020
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Masterat
	Programul de studii: Leadership și Comunicare în Organizații Internaționale
	Titular curs: Mihai ALEXANDRESCU
	Titular seminar: Mihai ALEXANDRESCU
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 30
	documentare: 25
	pregatire: 30
	examinari: 10
	altele: 
	Total ore studiu individual: 108
	Total ore pe semestru: 150
	numar credite: 6
	de competente: Capacitatea de a folosi platforma e-learning CANVAS. [*Titularul disciplinei va oferi tutoriat pentru dezvoltarea acestei competențe, la prima întâlnire de seminar]Nivel intermediar de citire și înțelegere a unui text academic în limba engleză.
	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.
	conditii seminar: Pentru desfășurarea acestui seminar este necesară prezența studenților la întâlnirile din sala de curs, precum și logarea acestora pe platforma e-learning CANVAS, aferentă acestei discipline.
	competente profesionale: C1.1–Analizarea proceselor politice europene și internaționaleC2.2–Determinarea și explorarea domeniilor de interes și priorităților în politici europene și internaționaleC1.3–Analiza unei situații date prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor internaționale
	competente transversale: CT2–Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere ierarhiceCT3–Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii  
	81 CursRow5: Cazuistica Curții de Justiție a Uniunii Europene privind cetățenia (1)                  
	Metode de predareRow1: prelegere si dezbatere
	Metode de predareRow2: prelegere si dezbatere
	Metode de predareRow3: prelegere si dezbatere
	Metode de predareRow4: prelegere si dezbatere
	Metode de predareRow5: prelegere si dezbatere
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	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.
	Domeniul de studiu: Relații Internaționale și Studii Europene
	21 Denumirea disciplinei: Cetățenie și Stat în Uniunea Europeană
	8: prelegere si dezbatere
	6: prelegere si dezbatere
	7: prelegere si dezbatere
	9: prelegere si dezbatere
	11: prelegere si dezbatere
	12: prelegere si dezbatere
	13: prelegere si dezbatere
	14: prelegere si dezbatere
	10: prelegere si dezbatere
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Cazuistica Curții de Justiție a Uniunii Europene privind cetățenia (2)                  
	bce: Cazuistica Curții de Justiție a Uniunii Europene privind cetățenia (3)                  
	cde: Conceptul de „Stat Membru” al unei organizații internaționale                
	def: Reglementarea statutului de membru al Uniunii Europene (tratate)        
	efg: Aderarea la și retragerea din Uniunea Europeană                             
	fgh: Reglementarea statutului de membru al Uniunii Europene (CJCE/CJUE)  
	ghi: Cazuistica Curții de Justiție a Uniunii Europene privind Statele Membre
	hij: Cetățenia Uniunii Europene și suveranitatea Statelor Membre   
	ijk: Sistemele naționale de justiție și respectarea drepturilor cetățenilor UE
	Bibliografie_212: 1. Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată). Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (versiune consolidată). Protocoale.Anexe. Declarații anexate la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, Official Journal, Seria C/326, 26.10.2012, p. 1–390.2. Chalmers, D. et al. (eds), European Union Law. Cases and Materials, Cambridge University Press, 2010.3. Craig, P.; De Burca, G., The Evolution of EU Law, Oxford University Press, 2011.4. Alexandrescu, M. “Tratatul de la Lisabona din perspective abordării neofuncţionaliste”, în Vasile Puşcaş, Marcela Sălăgean (coord.), România şi Uniunea Europeană post-Tratatul de la Lisabona  , Cluj-Napoca, Eikon, 2010, pp. 43-58.5. Alexandrescu, M. „Democratic Deficit - the Community Model vs. the Open Method of Cooperation”, Journal of Global Politics and Current Diplomacy, 2017, 5(1): 26 – 356. Alexandrescu, M., „Context, strategies and negotiation methods in the European Union Enlargement to Central and Eastern Europe,” Journal of Global Politics and Current Diplomacy, 2013, 1(1): 7-21.7. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, (cazurile selectate sunt disponibile pe platforma e-learning CANVAS a disciplinei).


