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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: II
	25 Semestrul: 4
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: • Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii-problemă complexe, cu grad mediu de complexitate, în vederea soluţionării eficiente și deontologice a acestora.• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a menţinerii adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii• Capacitatea de documentare și de selecție a materialelor credibile pe o temă dată.• Capacitatea de sinteză și analiză.
	72 Obiectivele specifice: • Aplicarea criteriilor,  metodelor si modelelor de evaluare folosite în  managementul comunicării şi relaţiilor publice• Întocmirea de planificări  strategice pentru gestionarea unor disfuncționalități  de comunicare și RP • Elaboarea unor proiecte de investigație și intervenție în domeniul comunicării interne
	81 CursRow1: Introducere. Organizaţii, instituţii, tipuri de organizaţii
	81 CursRow2: Strategii de comunicare în medii organizaţionale. 
	81 CursRow3: Climatul organizaţional.
	81 CursRow4: Cultură şi comunicare. Cultură organizaţională şi cultură naţională.
	Bibliografie: W. Richard Scott. Instituţii şi organizaţii, Iaşi: Polirom, 2004Ştefan Stanciu şi Mihaela Alexandra Ionescu. Cultură şi comportament organizaţional, Bucureşti: comunicare.ro, 2005Ervin Goffman. Aziluri, Iaşi: Polirom, 2004, capitolul Despre caracteristicile instituţiilor totale, pp. 13-115, disponibil prin comandă pe www.polirom.roDumitru Iacob, Diana Cismaru. Comunicare managerială şi relaţii publice, suport de cursGeert Hofstede. Culture’s consequences, 1980, London: Sage, disponibilă parţial pe http://books.google.com/ sau la Biblioteca Central Universitară, P-ţa Lucian BlagaHofstede, G, Neuijen, B, Daval Ohayv, D., Sanders, G. Measuring organizational cultures: a qualitative and quantitative study across twenty cases. Administrative Science Quarterly, Vol. 35, 1990Van Maanen, J., Schein, E.H. Toward a Theory of Organizational Socialization, MITIoan Hosu, Mihai Deac. Schimbare organizațională și comunicare internă, în The Proceedings of the Communication,  context,  interdisciplinarity Congress, vol.2, Editura Universității Petru Maior, Târgu-Mureș, 2012, ISSN 2069 – 3389, ISI Proceedings, pp. 50-56
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Organizaţii, tipuri de organizaţii, organizaţii totale 
	Metode de predareRow1_2: Prezentari, discutii
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Cultură organizaţională şi cultură naţională
	Metode de predareRow2_2: Prezentari, discutii
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. Cultură organizaţională, tipuri de cultură
	Metode de predareRow3_2: Prezentari, discutii
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Cultură organizaţională, tipuri de cultură
	Metode de predareRow4_2: Prezentari, discutii
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Socializare organizațională – tactici, dificultăți.
	Metode de predareRow5_2: Prezentari, discutii
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. Stiluri de conducere
	Metode de predareRow6: Prezentari, discutii
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Testare scrisă
	Metode de predareRow7: Prezentari, discutii
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Motivație și satisfacția angajatului
	Metode de predareRow8: Prezentari, discutii
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Formal și informal în organizații
	Metode de predareRow9: Prezentari, discutii
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. Spațiu fizic organizațional
	Metode de predareRow10: Prezentari, discutii
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Muncă în echipă, creativitate în echipe de lucru
	Metode de predareRow11: Prezentari, discutii
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Brainstorming
	Metode de predareRow12: Prezentari, discutii
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 13. Gender în organizații
	Metode de predareRow13: Prezentari, discutii
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 14. Elaborare referat
	Metode de predareRow14: Prezentari, discutii
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: nsușirea informațiilor aferente cursului și bibliografiei obligatorii.
	102 Metode de evaluare: Examen oral
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Evaluarea activității individuale de seminar pe parcursul întregului semestru
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Intervenții individuale, elaborare de referate
	fill_11: 50%
	fill_13_2: 0
	fill_14: Însușirea informațiilor aferente cursului și bibliografiei obligatorii.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Licenta
	Programul de studii: Relatii internationale si studii europene
	Titular curs: CS I. dr. Valentina Pricopie
	Titular seminar: CS I. dr. Valentina Pricopie
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 20
	documentare: 20
	pregatire: 20
	examinari: 9
	altele: 
	Total ore studiu individual: 69
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: • Măsurarea percepției publice a imaginii unei organizații în contextul globalizării, cu ajutorul sondajelor de opinie,  al analizei statistice și al analizei calitative• Crearea mai multor variante pentru aceeași imagine publică internațională a unei organizații • Crearea și utilizarea de instrumente de cercetare a unor elemente de comunicare internă• Capacitatea de a alege strategiile comunicaționale optime pentru a păstra un nivel ridicat al motivației, creativității, eficienței, simțului apartenenței din partea angajaților
	competente transversale: • Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii-problemă complexe, cu grad mediu de complexitate, în vederea soluţionării eficiente și deontologice a acestora.• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a menţinerii adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii• Capacitatea de documentare și de selecție a materialelor credibile pe o temă dată.• Capacitatea de sinteză și analiză.
	81 CursRow5: Elemente ale culturii, tipuri de cultură 
	Metode de predareRow1: Prezentare, dezbateri
	Metode de predareRow2: Prezentare, dezbateri
	Metode de predareRow3: Prezentare, dezbateri
	Metode de predareRow4: Prezentare, dezbateri
	Metode de predareRow5: Prezentare, dezbateri
	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 specialitate, publicate în țară sau în străinătate.• Temele abordate pe parcursul cursurilor și seminarilor formează obiectul dezbaterilor academice în cadrul instituțiilor de profil, precum și în cadrul diverselor conferințe naționale sau internaționale.
	Domeniul de studiu: Relatii internationale si studii europene
	21 Denumirea disciplinei: Comunicare institutionala
	8: Prezentare, dezbateri
	6: Prezentare, dezbateri
	7: Prezentare, dezbateri
	9: Prezentare, dezbateri
	11: Prezentare, dezbateri
	12: Prezentare, dezbateri
	13: Prezentare, dezbateri
	14: Prezentare, dezbateri
	10: Prezentare, dezbateri
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Analiză și evaluare 
	bce: Leadership. Stiluri de conducere
	cde: Management vs leadership. Abilități ale liderului.
	def: Management al informaţiei 
	efg: Motivare și satisfacție în organizații
	fgh: Comunicarea formală
	ghi: Rețele informale (”the company behind the chart”)
	hij: Rețele de comunicare
	ijk: Sinteza materialului didactic
	Bibliografie_212: Abendroth, A. K., Meltzer, S., Kalev, A., Tomaskovic-Devey, D. (2017). Women at work: Women’s access to power and the gender earnings gap. ILR Review, 70(1), 190-222.Balint, J. Considerente privind cultura organizațională. Studiu de caz la Banc Post-OradeaBoca, D. C. (2013). Influența dimensiunilor culturii naționale asupra comportamentului consumatoruluiCunliffe, A. L. (2008). Organization culture. In Organization theory (pp. 56-74). London: Sage Publications Ltd.Cunliffe, A. L. (2008). Organization structure and design. In Organization theory (pp. 25-42). London: Sage Publications Ltd.De Mooij, M. (1999). Mapping cultural values for global marketing and advertising. In International advertising: Realities and Myths (pp. 681-703)De Mooij, M. (2003). Convergence and divergence in consumer behavior: implications for global advertising. International Journal of Advertising, 22, 183-202.De Mooij, M. (2010). Mental processes across cultures: Implications for branding and communication. Communicative Business, 1, 27-49. De Mooij, M. (2010). Tailoring your strategy to fit the culture. IESEinsight, 5, 23-30.De Mooij, M. (2017). Comparing dimensions of national culture for secondary analysis of consumer behavior data of different countries. International Marketing Review, 34(3), 444-456.De Mooij, M., Hofstede, G. (2010). The Hofstede model: Applications to global branding and advertising strategy and research. International Journal of Advertising, 29(1), 85-110.De Mooij, M., Hofstede, G. (2011). Cross-cultural consumer behavior: A review of research findings. Journal of International Consumer Marketing, 23, 181-192.Diefenbach, T., Sillince, J. A. A. (2011). Formal and informal hierarchy in different types of organizations. Organization Studies, 32, 1515-1537.Enache, I. Planificarea și organizarea serviciilor de bibliotecă, disponibil online la http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/planif/4.htmGoffman, E. Characteristics of total institutionsGoodrich, K., de Mooij, M. (2014). How ‘social’ are social media? A cross-cultural comparison of online and offline purchase decision influences. Journal of Marketing Communications, 20, 103-116.Gruman, J. A., Saks, A. M. (2011). Socialization preferences and intentions: Does one size fit all? Journal of Vocational Behavior, 79, 419-427.Halford, S. (2004). Towards a sociology of organizational space. Sociological Research Online, 9(1).Halford, S. (2008). Sociologies of space, work and organisation: From fragments to spatial theory. Sociology Compass, 2, 1-19.Hofstede, G. (1995). Insurance as a product of national values. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 20(77), 423-429.Hofstede, G. (1998). Identifying organizational subcultures: An empirical approach. Journal of Management Studies, 35(1), 1-12.


