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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: I
	25 Semestrul: 2
	26 Tipul de evaluare: EX.
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 12
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Principalul obiectiv al cursului si al seminariilor consta în familiarizarea studenților cu principiile si conceptele aferente științelor  sociale. Expunerea tip PPT, comunicarea interactiva si activitățile de grup vor urmări aprofundarea înțelegerii aspectelor de baza ale cercetării calitative şi cantitative, folosite în cercetarea sociala.
	72 Obiectivele specifice: Identificarea necesitații si utilității conceptelor in științele sociale.Promovarea spiritului de echipa, aferent strategiilor de activitate.Dezvoltarea aptitudinilor necesare implicării ]n proiecte de cercetare.
	81 CursRow1: Conceptualizare. Terminologie                                                             
	81 CursRow2: Trasaturi ale epistemiologiei in stiintele sociale                                  
	81 CursRow3: Trăsături ale ontologiei in științele sociale                                        
	81 CursRow4: Investigația în științele sociale                                                             
	Bibliografie: Chelcea Septimiu, Metodologia cercetarii sociologice: metode calitative si cantitative, Bucuresti, Ed. Economica, 2007. Catherine Dawson, A practical guide to Research Methods, Oxford, How to Books, 2007. James Hartley, Academic writing and publishing. A practical handbook, Routdlege, 2008.Earl Babbie, Practica cercetarii sociale, Iasi, Polirom, 2010.Traian Rotariu, Petru Ilut, Ancheta sociologica si sondajul de opinie, Iasi, Polirom, 2006.David Silverman, Interpretarea datelor calitative, Iasi, Polirom, 2004.Alan Bryman, Social research methods, Oxford, OUP, 2004.Ronald McQueen si Christina Knussen, Metode de cercetare în stiintele sociale, Iasi, Institutul European, 2006.Robert K.Yin, Studiul de caz. Designul, colectarea si analiza datelor, Iasi, Polirom, 2005.Sorin Dan Sandor, Metode si tehnici de cercetare în stiintele sociale, online, 2011.
	82 Seminar  laboratorRow1: Seminar introductiv                                                                     
	Metode de predareRow1_2: Dezbatere, practica
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Dezbateri si prezentari privind epistemiologia                           
	Metode de predareRow2_2: Dezbatere, practica
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Dezbateri si prezentari privind ontologia                                    
	Metode de predareRow3_2: Dezbatere, practica
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Investigatia- cazuri, exemple, practica                                 
	Metode de predareRow4_2: Dezbatere, practica
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Focus- grup- cazuri, exemple, practica                                 
	Metode de predareRow5_2: Dezbatere, practica
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Work-shop- cazuri, exemple, practica                               
	Metode de predareRow6: Dezbatere, practica
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Interviul- cazuri, exemple, practica                                
	Metode de predareRow7: Dezbatere, practica
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Chestionarul- cazuri, exemple, practica                          
	Metode de predareRow8: Dezbatere, practica
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Sondajul de opinie- cazuri, exemple, practica                   
	Metode de predareRow9: Dezbatere, practica
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Dezbaterea- cazuri, exemple, practica                                
	Metode de predareRow10: Dezbatere, practica
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Analiza comparativa- cazuri, exemple, practica           
	Metode de predareRow11: Dezbatere, practica
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Discursul- cazuri, exemple, practica                            
	Metode de predareRow12: Dezbatere, practica
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Feed-back- cazuri, exemple, practica                                   
	Metode de predareRow13: Dezbatere, practica
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Recapitulare                                                                           
	Metode de predareRow14: Dezbatere, practica
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Însușirea informațiilor aferente cursului și bibliografiei obligatorii.
	102 Metode de evaluare: Examen scris și oral
	fill_8: 70%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Elaborarea unui eseu, recenzii
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezentare la grupe 
	fill_11: 30%
	fill_13_2: 0
	fill_14: - răspunsurile să nu cuprindă erori grave - activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminariilor) + prezenţă la 70 % la seminarii,   - descrierea problematicii, fără surprinderea semnificației acesteia.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licență
	Programul de studii:  Studii de securitate 
	Titular curs: dr. Alin Nicula
	Titular seminar: dr. Alin Nicula
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 22
	documentare: 18
	pregatire: 25
	examinari: 6
	altele: 
	Total ore studiu individual: 83
	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: C1 Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si internationale.C2 Elaborarea proiectelor europene si internaționale.C3 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene.C6 Asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene si internaționale. 
	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 (internet, baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc).
	81 CursRow5: Focus-grup                                                                                          
	Metode de predareRow1: Prelegere, dezbatere
	Metode de predareRow2: Prelegere, dezbatere
	Metode de predareRow3: Prelegere, dezbatere
	Metode de predareRow4: Prelegere, dezbatere
	Metode de predareRow5: Prelegere, dezbatere
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie internationala.
	Domeniul de studiu:  Științe politice
	21 Denumirea disciplinei: Concepte în studiul științelor sociale 
	8: Prelegere, dezbatere
	6: Prelegere, dezbatere
	7: Prelegere, dezbatere
	9: Prelegere, dezbatere
	11: Prelegere, dezbatere
	12: Prelegere, dezbatere
	13: Prelegere, dezbatere
	14: Prelegere, dezbatere
	10: Prelegere, dezbatere
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Work-shop-ul                                                                                    
	bce: Interviul                                                                                        
	cde: Chestionarul                                                                                  
	def: Sondajul de opinie                                                                   
	efg: Dezbaterea - izvor de concluzii                                                   
	fgh: Analiza comparativa a datelor                                                    
	ghi: Discursul ca metoda de argumentare                                          
	hij: Importanta feed-back-ului                                                     
	ijk: Recapitulare                                                                           
	Bibliografie_212: Chelcea Septimiu, Metodologia cercetarii sociologice: metode calitative si cantitative, Bucuresti, Ed.Economica, 2007. Catherine Dawson, A practical guide to Research Methods, Oxford, How to Books, 2007. James Hartley, Academic writing and publishing. A practical handbook, Routdlege, 2008.Earl Babbie, Practica cercetarii sociale, Iasi, Polirom, 2010.Traian Rotariu, Petru Ilut, Ancheta sociologica si sondajul de opinie, Iasi, Polirom, 2006.David Silverman, Interpretarea datelor calitative, Iasi, Polirom, 2004.Alan Bryman, Social research methods, Oxford, OUP, 2004.Ronald McQueen si Christina Knussen, Metode de cercetare în stiintele sociale, Iasi, Institutul European, 2006.Robert K.Yin, Studiul de caz. Designul, colectarea si analiza datelor, Iasi, Polirom, 2005.Sorin Dan Sandor, Metode si tehnici de cercetare în stiintele sociale, online, 2011


