
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Datele despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea  Istorie și Filosofie 

1.3  Departamentul de Filosofie în limba maghiară 

1.4 Domeniul de studii Filosofie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Calificarea Filosofie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teorii ale minorităților 

2.2 Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Demeter M. Attila 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Demeter M. Attila 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Modul de evaluare Ex. 2.7 Tipul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Numărul de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar 24 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 12 

Tutoriat 16 

Examinări 6 

Alte activități: .................. - 

3.7 Total  ore studiu individual 72 conv. 

3.8 Total ore pe semestru 48 fiz./120 conv. 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum •  

4.2 De competențe •  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

5.1 Condiții legate de activitatea 

desfășurată la curs 

• Participarea la cursuri este obligatorie în proporție de 70%. 

5.2 Condiții legate de activitatea 

desfășurată la seminar 

• Participarea la seminarii este obligatorie în proporție de 70% 



6. Competențe specifice acumulate 
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 • C2 Ordonarea și formularea de idei, teme și probleme filosofice generale și de ramură 

• C4 Evidențierea cauzelor, principiilor și semnificațiilor acțiunilor, experienței și existenței 

umane. 

• C6 Medierea interumană și interculturală prin identificarea, analiza și soluționarea unor 

probleme interumane și interculturale 
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• CT1 Abordarea în mod realist și prin argumentare atât teoretică, cât și practică a unor 

situații - problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluționării lor eficiente 

• CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse 

paliere ierarhice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Prelegere introductivă: dezbaterea bibliografiei și a 

calendarului 
Prelegere, 

interpretare de text 

 

Filosofia comunitariană la sfârșitul secolului 20 Prelegere, 

interpretare de text 

 

Neo-republicanismul Prelegere  
Nașterea modelului de stat național în timpul revoluției Prelegere, lectură  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Examinarea realității/proceselor sociale, politice, economice prin interogarea 

și clarificarea asumpțiilor și principiilor care le justifică 

• Examinarea critică și constructivă a conceptelor și viziunilor  (abordărilor) 

din politică 

• Combinarea informațiilor pentru a formula reguli generale sau concluzii 

referitoare la problemele umane (raționament abductiv  și inductiv) 

• Reflecția critică și constructivă asupra modalităților de construire și de 

aplicare a ipotezelor  filosofice referitoare la existența umană 

• Identificarea, înțelegerea și respectarea valorilor, opiniilor, nevoilor, 

sentimentelor altor persoane sau culturi 

• Aplicarea tehnicilor de rezolvare a problemelor interumane și interculturale 

(gestionarea situațiilor de criză, negocierea și medierea conflictelor, 

justificare, consiliere etică și filosofică) 

7.2 Obiectivele specifice ale 

disciplinei 

 

 

 

 

 

• Obiectivul disciplinei este să familiarizeze studenții cu acele propuneri 

referitoare la soluții instituționale (drepturi colective etc.), care tratează 

problema minorităților naționale în contextul statului național. 

• Cursul are ca obiectiv de a sensibiliza studenții față de dubla calitate a 

identității politice ale persoanelor ce aparțin unor minorități etnice, și de a 

dezvolta capacitatea lor de a regândi premisele individualiste ale gândirii 

liberale, viziunea liberală asupra societății. 



franceze 
Evoluția istorică a conceptului de națiune Prelegere  
Problema naționalităților în tradiția intelectuală a 

liberalismului maghiar: Eötvös József 
Prelegere, analiza 

unor probleme 

concrete, dezbatere 

 

Problema minorităților naționale în opera lui Balogh Artúr Prelegere, analiza 

unor probleme 

concrete, dezbatere 

 

Politici ale identității, drepturi pozitive, discriminare 

pozitivă 
Prelegere  

Recunoașterea politică a minorităților naționale și problema 

drepturilor colective 
Prelegere, dezbatere  

Critica liberală a drepturilor colective Prelegere, dezbatere  
Fundamentarea liberală a drepturilor colective: Will 

Kymlicka 
Prelegere, dezbatere  

Critica republicană a recunoașterii politice a minorităților Prelegere  
Liberalismul național în secolul 19 și la sfârșitul secolului 

20 
Prelegere, dezbatere  

Uniunea Europeană și minoritățile naționale Prelegere  

Bibliografie 
Charles Taylor: Az elismerés politikája, in: Feischmidt Margit (ed.): Multikulturalizmus, Osiris Kiadó – Láthatatlan 

Kollégium, Budapest, 1997, 124-152. 

Quentin Skinner: A szabadság és a honpolgárság két rivális hagyománya, in: Világosság, Budapest, 1995/10, 21-33. 

John Breuilly: Állam és nacionalizmus, in: Kántor Zoltán (ed.) Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény, Rejtjel 

Kiadó, Budapest, 2004, 134-149. 

Eötvös József: A nemzetiségi kérdés, in: Eötvös József: Reform és hazafiság, vol. III, Magyar Helikon, Budapest, 

1978, 339-465. 

Balogh Artúr: Kisebbségi jogok és azok védelme Romániában, in: Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség, Kriterion 

Könyvkiadó, Bukarest – Kolozsvár, 1997, 221-255. 

Vernon van Dyke: Az egyén, az állam és az etnikai közösségek a politikai elméletben, in: Kellék, Kolozsvár – 

Nagyvárad – Szeged, 2005/26, 9-32. 

Chandran Kukathas: Vannak-e kulturális jogaink? in: Eszmék a politikában. A nacionalizmus, Tanulmány Kiadó, 

Pécs, 1995, 68-107. 

Will Kymlicka – Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus, in: Kellék, 

Kolozsvár – Nagyvárad – Szeged, 2001/17, 27-56. 

Michael Walzer: Pluralism: A political perspective, in: Will Kymlicka (ed.): The Rights of Minority Cultures, Oxford 

University Press, Oxford, 1995, 139-154. 

John Stuart Mill: A nemzetiségről, in: Regio, Budapest, 2005/4, 3-9. 

8.2 Seminar Metode de predare Observații 
Prelegere introductivă: dezbaterea bibliografiei și a 

calendarului 
Prelegere  

Filosofia comunitariană la sfârșitul secolului 20 Prezentare de referate  
Neo-republicanismul Dezbatere  
Nașterea modelului de stat național în timpul revoluției 

franceze 
Interpretare de texte  

Evoluția istorică a conceptului de națiune Interpretare de texte  
Problema naționalităților în tradiția intelectuală a 

liberalismului maghiar: Eötvös József 
Prezentarea unor 

studii de caz 

 

Problema minorităților naționale în opera lui Balogh Artúr Prezentarea unor 

studii de caz 

 

Politici ale identității, drepturi pozitive, discriminare 

pozitivă 
Interpretare de text, 

dezbatere 

 

Recunoașterea politică a minorităților naționale și problema 

drepturilor colective 
Prezentarea unor 

studii de caz 

 

Critica liberală a drepturilor colective Dezbatere  
Fundamentarea liberală a drepturilor colective: Will Dezbatere  



Kymlicka 
Critica republicană a recunoașterii politice a minorităților Interpretare de text  
Liberalismul național în secolul 19 și la sfârșitul secolului 

20 
Interpretare de text, 

dezbatere 

 

Uniunea Europeană și minoritățile naționale Prezentarea unor 

studii de caz, 

dezbatere 

 

Bibliografie  
Charles Taylor: Az elismerés politikája, in: Feischmidt Margit (ed.): Multikulturalizmus, Osiris Kiadó – Láthatatlan 

Kollégium, Budapest, 1997, 124-152. 

Quentin Skinner: A szabadság és a honpolgárság két rivális hagyománya, in: Világosság, Budapest, 1995/10, 21-33. 

Michael Mann: A modern európai nacionalizmus kialakulása, in: Kántor Zoltán (ed.): Nacionalizmuselméletek. 

Szöveggyűjtemény, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004, 109-42. 

John Breuilly: Állam és nacionalizmus, in: Kántor Zoltán (ed.) Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény, Rejtjel 

Kiadó, Budapest, 2004, 134-149. 

Eötvös József: A nemzetiségi kérdés, in: Eötvös József: Reform és hazafiság, vol. III, Magyar Helikon, Budapest, 

1978, 339-465. 

Balogh Artúr: Kisebbségi jogok és azok védelme Romániában, in: Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség, Kriterion 

Könyvkiadó, Bukarest – Kolozsvár, 1997, 221-225. 

David Miller: Group Identities, National Identities and Democratic Politics, in: Uő.: Citizenship and National Identity, 

Polity Press, Cambridge, 2000, 62-80. 

Vernon van Dyke: Az egyén, az állam és az etnikai közösségek a politikai elméletben, in: Kellék, Kolozsvár – 

Nagyvárad – Szeged, 2005/26, 9-32. 

Chandran Kukathas: Vannak-e kulturális jogaink? in: Eszmék a politikában. A nacionalizmus, Tanulmány Kiadó, 

Pécs, 1995, 68-107. 

Will Kymlicka – Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus, in: Kellék, 

Kolozsvár – Nagyvárad – Szeged, 2001/17, 27-56. 

Michael Walzer: Pluralism: A political perspective, in: Will Kymlicka (ed.): The Rights of Minority Cultures, Oxford 

University Press, Oxford, 1995, 139-154. 

John Stuart Mill: A nemzetiségről, in: Regio, Budapest, 2005/4, 3-9. 

Lord Acton: A nacionalizmus, in: Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai, I. kötet, Atlantisz 

Kiadó, Budapest, 1992, 120-152. 

Michael Mann: Megállította-e a globalizáció a nemzetállam emelkedését? in: Magyar Kisebbség, Kolozsvár, 2002/2, 

136-161. 

Ulrich K. Preuß: Veszít-e hatalmából az állam, in: Kellék, Kolozsvár – Nagyvárad – Szeged, 2006/29, 71-80. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociaților profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Aceste cunoștințe pot fi direct aplicate în dezbaterile asupra statutului minorităților naționale, în legislație etc. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs  Asimilarea adecvată a 

cunoștințelor predate și 

utilizarea corectă a 

acestora 

Verificarea se face pe tot 

parcursul semestrului prin 

participarea la dezbateri, dar 

și în cadrul examenului final 

20% 

Asimilarea și folosirea 

adecvată a conceptelor 

proprii teoriei minorităților 

Examen oral la sfârșitul 

semestrului 

50% 

10.5 Seminar Participarea activă la 

interpretarea textelor 

Prezentare de text 20% 

Participare activă la 

dezbateri 

Verificarea se face pe tot 

parcursul semestrului 

10% 

10.6 Standard minim de performanță 



• Prezență la cursuri și seminarii în proporție de 70% 

• Prezentarea a cel puțin unui referat pe parcursul semestrului 

• Participarea activă la dezbateri 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

02 martie 2020  Demeter Attila   Demeter Attila 

    

Data avizării la nivel de departament    Director de departament  

30 martie 2020      Demeter Attila  

 


