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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: 
	27 Regimul disciplinei: DA
	oreTutoriat: 
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Evaluarea proiectelor europene.
	72 Obiectivele specifice: Ințelegerea obiectivelor programelor Uniunii Europene și cunoașterea procedurii de evaluare a fondurilor structurale și de investiții ale UE; înțelegerea principiilor mecanismului de evaluare a proiectelor europene. Antrenarea în procedura de evaluare a proiectelor europene; capacitatea de a cunoaște mecanismele evaluării proiectelor europene și autoritățile cu atribuții în acest sens.
	81 CursRow1: 1. Fondurile europene-scurt istoric
	81 CursRow2: 2. Rolul instituțiilor europene în definirea programelor UE. 
	81 CursRow3: 3. Politica regională (de coeziune): Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
	81 CursRow4: 4. Politica regională (de coeziune): Fondul de coeziune (FC
	Bibliografie: • Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Polirom, Iași, 2008• Cerkez, M., Evaluarea programelor şi politicilor publice. Teorii, metode şi practici, Polirom, Iași, 2009• - Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană. - Bucureşti, Editura All Beck, 2005• – Strategia Europa 2020• - Acordul de parteneriat România – Comisia Europeană 2014-2020, disponibil la www.fonduri-ue.ro• - REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 240/2014 AL COMISIEI din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene •  www.gov.ro • - http://www.evaluate-europe.net/handbook/handbookpdf • www.europa.eu• http://www.fonduri-ue.ro/• https://www.nord-vest.ro/ -  http://mfe.gov.ro/
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Fondurile europene-scurt istoric
	Metode de predareRow1_2: Explicarea, dialogul, dezbaterea
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Rolul instituțiilor europene în definirea programelor UE. 
	Metode de predareRow2_2: Explicarea, dialogul, dezbaterea
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: 3.Politica regională (de coeziune): Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
	Metode de predareRow3_2: Dialogul, realizarea de proiecte tematice
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: 4.Politica regională (de coeziune): Fondul de coeziune (FC)
	Metode de predareRow4_2: Dialogul, realizarea de proiecte tematice
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: 5.Politica regională (de coeziune): Fondul social european (FSE)
	Metode de predareRow5_2: Dialogul, realizarea de proiecte tematice
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: 6.Fonduri Europene structurale și de investiții: Fondul european pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF)
	Metode de predareRow6: Dialogul, realizarea de proiecte tematice
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: 7.Evaluarea proiectelor europene/Evaluarea programelor europene
	Metode de predareRow7: Explicarea, realizarea de proiecte tematice
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: 8.Principiile evaluării proiectelor europene
	Metode de predareRow8: Explicarea, realizarea de proiecte tematice
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: 9.Actori naționali implicați în evaluarea proiectelor europene
	Metode de predareRow9: Explicarea, realizarea de proiecte tematice
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: 10.Evaluarea ex ante/evaluarea ex post
	Metode de predareRow10: Explicarea, dialogul si realizarea de proiecte tematice.
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: 11.Organismele intermediare- rol în evaluarea proiectelor europene
	Metode de predareRow11: Explicarea, realizarea de proiecte tematice
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: 12.Cluj-Napoca- pol de creștere. Implementarea POR 2007-2013
	Metode de predareRow12: Realizarea unui studiu de caz
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: 13.Posibile îmbunătățiri ale procesului de evaluare a proiectelor europene.
	Metode de predareRow13: Realizarea de proiecte tematice
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 14.Concluzii și revizuirea materiei
	Metode de predareRow14: Dezbatere, recapitularea materiei.
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Lucrare finală 
	102 Metode de evaluare: Realizarea unei lucrări finale- examen 
	fill_8: 70%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Activitate seminar.Realizare proiect tematic
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezentarea lucrării de seminar, dezbaterea acesteia și răspunderea la întrebări 
	fill_11: 20%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Nota 5 (cinci) obținută la lucrarea finală - examen. De asemenea, predarea lucrării de seminar este obligatorie pentru a putea participa la examen. 
	undefined_3: Dr.Mihaela Boc
	undefined_4: Dr.Mihaela Boc 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Masterat
	Programul de studii: Evaluarea Politicilor și a Programelor Publice Europene
	Titular curs: Dr.Mihaela Boc
	Titular seminar: Dr.Mihaela Boc 
	ore / sapt: 2
	ore curs: 1
	ore seminar: 1
	ore plan: 28
	total ore curs: 14
	total ore seminar: 14
	studiu: 42
	documentare: 56
	pregatire: 14
	examinari: 
	altele: 
	Total ore studiu individual: 112
	Total ore pe semestru: 140
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: - Analizează principiile care stau la baza evaluării proiectelor europene- Anlizează mecanismele de evaluare a proiectelor euopene- Cunoașterea actorilor implicați în evaluarea proiectelor europene - Analizarea îndeplinirii obiectivelor urmărite prin alocarea fondurilor europene 
	competente transversale: - Aplicarea tehnicilor de muncă specifică abordării interdisciplinare a subiectelor abordate, avându-se în vedere specificul proiectelor europene. - Sintetizarea, analizarea și punerea în context a informației obținute în special din surse online, de pe site-urile oficiale de profil (care, în multe cazuri, presupune modificări frecvente). 
	81 CursRow5: 5. Politica regională (de coeziune): Fondul social european (FSE)
	Metode de predareRow1: Prelegerea, dialogul 
	Metode de predareRow2: Prelegerea, dialogul
	Metode de predareRow3: Prelegerea, dialogul
	Metode de predareRow4: Prelegerea, dialogul
	Metode de predareRow5: Prelegerea, dialogul
	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, precum și cu site-urile oficiale de specialitateTemele abordate pe parcursul cursurilor și seminariilor formează obiectul dezbaterilor academice în cadrul instituțiilor de profil, precum și în cadrul diverselor conferințe naționale sau internaționale
	Domeniul de studiu: Relații Internaționale și Studii Europene
	21 Denumirea disciplinei: Etica evaluării proiectelor europene 
	8: Prelegerea, dialogul
	6: Prelegerea, dialogul
	7: Prelegerea, dialogul
	9: Prelegerea, dialogul
	11: Prelegerea, dialogul
	12: Prelegerea, dialogul
	13: Studiu de caz 
	14: Dialogul, dezbaterea 
	10: Dezbaterea, dialogul 
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: 6. Fonduri Europene structurale și de investiții: Fondul european pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF)
	bce: 7. Evaluarea proiectelor europene/Evaluarea programelor europene
	cde: 8. Principiile evaluării proiectelor europene
	def: 9. Actori naționali implicați în evaluarea proiectelor europene
	efg: 10. Evaluarea ex ante/evaluarea ex post
	fgh: 11. Organismele intermediare- rol în evaluarea proiectelor europene
	ghi: 12. Cluj-Napoca- pol de creștere. Implementarea POR 2007-2013
	hij: 13. Posibile îmbunătățiri ale procesului de evaluare a proiectelor europene.
	ijk: 14. Concluzii și revizuirea materiei
	Bibliografie_212:  Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Polirom, Iași, 2008• Cerkez, M., Evaluarea programelor şi politicilor publice. Teorii, metode şi practici, Polirom, Iași, 2009• - Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană. - Bucureşti, Editura All Beck, 2005• – Strategia Europa 2020• - Acordul de parteneriat România – Comisia Europeană 2014-2020, disponibil la www.fonduri-ue.ro• - REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 240/2014 AL COMISIEI din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene •  www.gov.ro • - http://www.evaluate-europe.net/handbook/handbookpdf • www.europa.eu• http://www.fonduri-ue.ro/• https://www.nord-vest.ro/ -  http://mfe.gov.ro/
	data completarii: 
	data avizarii: 


