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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: 4
	41 de curriculum: nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Parcurgerea disciplinei va permite masterandului să se familiarizeze cu cele mai importante aspecte legate de domeniul intelligence-ului competitiv, concepte, limbaj de specialitate, metode, proceduri de lucru specifice. Abordarea disciplinei este una interdisciplinară și bazată pe raportul teorie-practică.
	72 Obiectivele specifice: La finalul parcurgerii disciplinei masterandul trebuie să fie în măsură să:C1R1. cunoască, care  sunt activitățile specifice pentru stabilirea nevoilor informative ale organizațiilor și să întocmescă lista de nevoi informative C1R4 fie în măsură să culeagă, verifice și corecteze datele și informațiile despre subiectul raportului de informaţii de afaceri obținuteC1R5. știe să realizeze baza de date a organizaţiilor şi grupurilor ţintă și să o protejeze C2.R1 fie în măsură să clasifice informaţiile potrivit taxonomiei domeniului şi a metadatelor C2R6 fie în măsură să realizeze concluzii obiective și să propună recomandări pentru adoptarea de decizii în domeniul afacerilorC3R1 știe să verifice acurateţea raportului de informații pentru afaceriC3R3 fie în măsură să acorde asistență de specialitate conducerii organizației și/sau clienților pentru diseminarea produselor informative folosind calea cea mai optimă și sigurăC3R5 arate deferență pe timpul desfășurării activității de consiliere și în relația cu cliențiiC3R6 aibă o atitudine de implicare activă în oferirea de expertiză  beneficiarilor de produse informative
	81 CursRow1: Aspecte teoretice și practice privitoare la activitatea de informații pentru afaceri, Business Intelligence și Intelligence Competitiv
	81 CursRow2: Succesiunea activităților specifice Intelligence-ului Competitiv: ciclul de intelligence
	81 CursRow3: Determinarea nevoilor de informații pentru afaceri                                            
	81 CursRow4: Date și Informații în Intelligence Competitiv                                       
	Bibliografie: 1. Chris West, Competitive Intelligence, Palgrave, 20012. Charlotte Hakanson, Margareta Nelke,Competitive intelligence for Information Professionals,Elsevier, 2015.3. Douglas Bernhardt, How to aquire and use corporate intelligence and counter-intelligence, Prentice Hall, 2003.4. Christopher Murphy, Competitive Intelligence-ghatering, analysis and putting it to work, Gower,2005.5. Dirk Vriens,Information and Communication Techonology for Competitive Intelligence, Idea Group Publishing 2004.6. Ben Gilad, Early Warning-Using competitive intelligence to anticipate market shifts, control risksand create powerful strategies,AMACOM, 2004.7. France Bouthiller, Kathleen Sherar, Assesing Competive Intelligence Software- a guide to evaluating CI technology,Information Today, 2003.8. Gloria Miller, Buisiness Intelligence. Competency Centers, John Wiley and Sons, 20069. Hellen Rothberg, Scott Erickson ,From knowledge to intelligence-creating competitive advantage in the next economy, Elsevier, 2005.10. Revista Business/Competitive Intelligence, Revista de Informații pentru Afaceri, Asociația Specialiștilor în Informații pentru Afaceri, www.asia.org.ro
	82 Seminar  laboratorRow1: Intelligence de stat vs Intelligence privat                                      
	Metode de predareRow1_2: dezbatere           
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Terminologie specifică Intelligence-ului Competitiv                        
	Metode de predareRow2_2: dezbatere            
	fill_6_3: redatctare glosar de termeni (30 termeni)
	82 Seminar  laboratorRow3: Domeniile de interes pentru Intelligence-ul Competitiv                 
	Metode de predareRow3_2: dezbatere          
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Tipologia informațiilor pentru afaceri                                   
	Metode de predareRow4_2: dezbatere           
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Identificarea surselor de informații pentru afaceri                        
	Metode de predareRow5_2: dezbatere           
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Rolul internet-ului, mass mediei, centrelor de documentare în obținerea de informații pentru afaceri 
	Metode de predareRow6: dezbatere           
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Rolul imaginilor foto și a celor satelitare în obținerea de informații pentru afaceri
	Metode de predareRow7: dezbatere           
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Ellicitation - tehnică de obținere a informațiilor pentru afaceri
	Metode de predareRow8: demonstrare             
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Rolul bazelor de date  în Competitive Intelligence               
	Metode de predareRow9: dezbatere             
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Redactarea și transmiterea informațiilor pentru afaceri          
	Metode de predareRow10: demonstrare          
	fill_30_2: redactarea unei informări
	82 Seminar  laboratorRow11: Relația culegător de informații - analist informații pentru afaceri       
	Metode de predareRow11: dezbatere              
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Realizarea unor analize de tip PEST și SWOT                       
	Metode de predareRow12: demonstrare           
	fill_36: întocmirea analizei PEST și SWOT
	82 Seminar  laboratorRow13: Relația dintre departamentul de competitive intelligence și beneficiar
	Metode de predareRow13: dezbatere                
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Seminar recapitulativ                                                         
	Metode de predareRow14: dezbatere           
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare:  1. completitudinea şi corectitudinea cunoașterii conceptelor și terminologiei specific IC 2. coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de argumentare; 3. capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate în activităţi intelectuale complexe în condiții de stres și timp redus; 4. capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor învăţate; 5. capacitatea de analiză, de interpretare personală, originalitatea, creativitatea; 6. gradul de asimilare a limbajului de specialitate şi capacitatea de comunicare. 
	102 Metode de evaluare: verificare orală
	fill_8: 45%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Realizarea unui portofoliu  care să cuprindă:- glosar de termeni (minim 30)- informare- analiză SWOTanaliză PEST
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: redactare în scris și susținere orală în cadrul seminariilor
	fill_11: 45%
	fill_13_2: 10%
	fill_14: - redactarea și prezentarea la timp a materialelor din portofoliu- cunoașterea termenilor din glosar- culegerea (online), redactarea și prezentarea unei informări în timpul verificării orale- documentele și răspunsurile la întrebări să nu conțină greșeli grave care să demostreze cunoașterea superficială a conținutului disciplinei
	undefined: 16.04.2020
	undefined_2: 
	undefined_3: dr. Raul-Ciprian Dăncuță
	undefined_4: dr. Raul-Ciprian Dăncuță
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: masterat
	Programul de studii: Securitate, Intelligence și Competitivitate în Organizații
	Titular curs: dr. Raul-Ciprian Dăncuță
	Titular seminar: dr. Raul-Ciprian Dăncuță
	ore / sapt: 3
	ore curs: 1
	ore seminar: 2
	ore plan: 42
	total ore curs: 14
	total ore seminar: 28
	studiu: 32
	documentare: 42
	pregatire: 28
	examinari: 2
	altele: 
	Total ore studiu individual: 108
	Total ore pe semestru: 150
	numar credite: 6
	de competente: nu este cazul
	conditii curs: nu este cazul
	conditii seminar: nu este cazul
	competente profesionale: C1. Planificarea culegerii de informaţii pentru afaceri, culegerea, verificarea, prelucrarea și gestionarea informaţiilor pentru afaceri.C3. Realizarea și diseminarea produselor de informaţii de afaceri C5. Consilierea conducerii organizației cu privire la sistemul de management al securității organizației.C7. Coordonarea activităților de monitorizare, evaluare și tratare a vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor de securitate în vederea asigurării protecției informațiilor esențiale într-o organizație.
	competente transversale: CT1. Stăpânirea interdisciplinară a cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale din domeniul securității, intelligence-ului și managementului organizației.CT2. Utilizarea transdisciplinară a unor principii şi metode pentru rezolvarea de probleme tipice securității din perspectiva managementului organizației folosind metode de inteligence pentru creșterea competitivității organizațiilor.CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii
	81 CursRow5: Culegerea de date și informații pentru afaceri                            
	Metode de predareRow1: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow2: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow3: Prelegerea, explicarea, demonstrarea
	Metode de predareRow4: Prelegerea, explicarea
	Metode de predareRow5: Prelegerea, explicarea
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • 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.
	Domeniul de studiu: Studii de Securitate
	21 Denumirea disciplinei: Fundamentele intelligence-ului competitiv
	8: Prelegerea, explicarea
	6: Prelegerea, explicarea
	7: Prelegerea, explicarea
	9: Prelegerea, explicarea, demonstrarea
	11: Prelegerea, explicarea
	12: Prelegerea, explicarea
	13: Prelegerea, explicarea
	14: Prelegerea, explicarea
	10: Prelegerea, explicarea
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Mijloace de culegere date și informații pentru afaceri: OSINT                      
	bce: Mijloace de culegere date și informații pentru afaceri: surse tehnice                        
	cde: Mijloace de culegere date și informații pentru afaceri: HUMINT                  
	def: Evaluarea surselor de informații pentru afaceri                                      
	efg: Elaborarea și transmiterea produselor de informații pentru afaceri         
	fgh: Rolul analizei de intelligence în Intelligence-ul Competitiv          
	ghi: Tehnici de Intelligence Competitiv                                                    
	hij: Diseminarea și utilizarea informațiilor pentru afaceri                   
	ijk: Legal și ilegal în Intelligence-ul Competitiv. Etica în Intelligence-ul Competitiv
	Bibliografie_212: 1. Chris West, Competitive Intelligence, Palgrave, 20012. Charlotte Hakanson, Margareta Nelke,Competitive intelligence for Information Professionals,Elsevier, 2015.3. Douglas Bernhardt, How to aquire and use corporate intelligence and counter-intelligence, Prentice Hall, 2003.4. Christopher Murphy, Competitive Intelligence-ghatering, analysis and putting it to work, Gower,2005.5. Dirk Vriens,Information and Communication Techonology for Competitive Intelligence, Idea Group Publishing 2004.6. Ben Gilad, Early Warning-Using competitive intelligence to anticipate market shifts, control risksand create powerful strategies,AMACOM, 2004.7. France Bouthiller, Kathleen Sherar, Assesing Competive Intelligence Software- a guide to evaluating CI technology,Information Today, 2003.8. Gloria Miller, Buisiness Intelligence. Competency Centers, John Wiley and Sons, 20069. Hellen Rothberg, Scott Erickson ,From knowledge to intelligence-creating competitive advantage in the next economy, Elsevier, 2005.10. Revista Business/Competitive Intelligence, Revista de Informații pentru Afaceri, Asociația Specialiștilor în Informații pentru Afaceri, www.asia.org.ro


