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FIŞA DISCIPLINEI 
 în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul 2018-2019 

 

FIŞA  DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
1.2 Facultatea  FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 

1.3 Departamentul Școala Doctorală Paradigma Europeană 

1.4 Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

1.5 Ciclul de studii Studii universitare de doctorat 

1.6 Programul de studii/Calificarea Școala Doctorală Paradigma Europeană 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dialogul intercultural și problematica minorităților 

2.2 Titularul activităţilor de curs Mircea Brie 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar /laborator/proiect 

Mircea Brie 

2.4 Anul de 

studiu  

I 2.5 Semestrul 01 2.6 Tipul de 

evaluare1 

C 2.7 Regimul disciplinei O 

(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator/proiect 12 

Distribuţia fondului de timp          ore convenţionale2  25 x 10 = 250 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 80 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 90 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 10 

Examinări 4 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 214  

3.9 Total ore pe semestru 250 

3.10 Numărul de credite 10 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul 
orelor de studiu individual, distribuite în cele şase rubrici 
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5.1. de desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Nu este cazul 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Înţelegerea, analiza şi evaluarea organizării sociale şi politice a societăţilor multietnice și 

interculturale 

Utilizarea conceptelor şi metodelor adecvate de gestionare a securităţii relaţiilor 

interetnice, a mecanismelor dialogului intercultural 

Analiza dialogului intercultural europen prin prisma înţelegerii problemelor minorităţilor 

naţionale şi etnice 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

tr
an

sv
er

sa
le

 Înţelegerea mecanismelor societăţilor intercultural 

Posibilitatea de a dezvolta şi realiza conexiuni interdisciplinare în domeniul securităţii societal 

Asumarea unui sistem logic și coerent de valori morale ale vieții sociale  
Utilizarea adecvată a metodologie şi instrumentarului de cercetare din domeniul ştiinţelor social-

politice  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Acumularea de cunoştinţe şi competenţe în problematica 

dialogului intercultural şi a statutului minorităţilor etnice şi 

naţionale. 
7.2 Obiectivele specifice Deprinderea cunoştinţelor privitoare la relaţia dintre 

interculturalitate şi managementul relaţiilor interetnice 

Analiza conceptelor noi legate de dialogul intercultural 

Analiza problematicii minorităţilor naţionale 

Însuşirea cunoştinţelor referitoare la diversitatea şi 

multiculturalitatea Europei 

Însușirea elementelor legate de etica cercetării academice și 

proprietatea intelectuală 
 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii 

Cercetarea academică și etica profesională. Dreturile de autor 

și proprietatea intelectuală 

Prelegere, dezbatere 2 

Dialogul intercultural – analiză conceptuală Prelegere, dezbatere 2 

Concepte privind minorităţile naţionale şi etnice în 

relaţiile internaţionale 

Prelegere, dezbatere 2 

Educația despre și pentru minoritățile naționale din 

persectiva europeană 

Prelegere, dezbatere 4 

Identitatea şi originea grupurilor naţionale şi etnice 

Originea comunităţilor de limbă şi cultură 

Identitatea grupurilor etnice – dezbaterea etnie-

naţiune 

Minoritate şi majoritate etno-naţională  

Identitatea naţională europeană 

Prelegere, dezbatere 4 

Minorităţile naţionale şi organizaţiile internaţionale. 

Reglementări internaţionale privitoare la statutul 

minorităţilor 

Prelegere, dezbatere 2 

Dialogul intercultural şi integrarea europeană. Cazul 

integrării etno-lingvistice 

Prelegere, dezbatere 2 
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Dialogul intercultural şi dreptul european. Educaţia 

interculturală. Mentalitate şi integrare 

Prelegere, dezbatere 4 

Relaţii şi conflicte interetnice în Europa Prelegere, dezbatere 2 

Managementul conflictelor interetnice şi guvernanţa 

securităţii societale 

Prelegere, dezbatere 2 

Problema migraţiei şi integrarea imigranţilor Prelegere, dezbatere 2 

   

8.2 Seminar  Metode de predare Nr. Ore / 

Observaţii  

Etica și morala în cercetarea academică Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Minorităţile etnice: surse de dezintegrare şi integrare 
 

Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Conflictele etnice şi războiul asimetric Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Minorităţile naţionale şi problematica educaţiei 

interculturale 

Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Statutul şi dezideratele minorităţilor în Europa. Studii 

de caz 

Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Diversitatea culturală europeană Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Dialogul cultural în contextul diversităţii Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Toleranţa şi compromisul cultural/religios/etnic Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Extremismul în gestionarea relaţiilor inter-etnice Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Integrarea şi gestionarea problemei imigranţilor în 

Europa 

Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Programe naţionale şi europene destinate combaterii 

discriminării 

Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Educaţia interculturală Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
1 

Modele de integrare a minorităţilor. Studiu de caz…(se 

alege modelul unui stat european pentru o lucrare!) 

Dezbatere, analiza de documente, 

prezentări, activităţi de grup 
2 

Bibliografie 

Andreescu Gabriel, NaŃiuni şi minorităŃi, Polirom, Iasi, 2004 

Anneliese Baldaccini, Elspeth Guild, Helen Toner, Whose Freedom, Security and Justice? Eu 

Immigration and asylum law policy, Hart Publishing, 2007. 

Antonio Ricci, “Main Trends in the International Migrations. Recent Developments of the 

Migration Flows, in Italy and World-wide”, în vol. Nationalisms identities and European 

enlargement. Case study on the 20th and the New Century, ed. By A. Carteny and Giuseppe 

Motta, Cluj-Roma, 2004, p. 145-167 

Ausma Cimdina, Religion and Political Change in Europe: Past and Present, Pisa, 2003 

Barna Bodo, Nations and national minorities in the European Union, Scientia, Cluj Napoca, 2009 

Csaba Levai; Vasile Vese, Tolerance and Intolerance in Historical Perspective, Pisa, 2003 

Dubnička, Ivan (2007), Les interérêts communs de l’Europe, în Laurent Beurdeley, Renaud de La 

Brosse,  Fabienne Maron (coord.), L`Union Européenne et ses espaces de proximité. Entre 

stratégie inclusive et parteneriats removes: quell avenir pour le nouveau voisinage de 

l`Union?, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 299-309 

Gudmundur Halfdanarson, Racial Discrimination and Ethnicity in European History, Pisa, 2003 

István Polgár, Ioan Horga, Mircea Brie (eds), Migration and European Integration of 

Minorities, Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017, ISBN 978-3-659-

75971-0  

Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoş (coord.), Ethnicity and Intercultural Dialogue at the 

European Union’s East Border, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 517 p. 
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Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoş (coord.), Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue 

at the European Union’s East Border, Editura Universităţii din Debrecen/Editura Universităţii 

din Oradea, Debrecen/Oradea, 2011, 502 p. 

Mircea Brie, Sorin Şipoş, Ioan Horga (coord.), Ethno-Confessional Realities in the Romanian 

Area: Historical Perspectives (XVIII-XX Centuries), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 

2011, 319 p.  

Robbins, K.,The Challenge of Transcultural Diversities: Cultural Policy and Cultural Diversity. 

Strasbourg: Council of Europe, 2006 

Thomas Lunden, Crossing the Border. Boundary Relations in a Charging Europe, Soderton, 

2006 

Barrow, Robert, and Keeney, Patrick, Academic ethics, London, Routledge, 2009 ; 

Legislație:  

- Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe actualizat  

- Legea nr. 398/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna 

conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare 

- Legea 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcționarilor Publici 

 
* Se va detalia conţinutul, respectiv numărul de ore alocat fiecărui curs/seminar/laborator/proiect pe durata 

celor 14 săptămâni ale fiecărui semestru al anului universitar. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Subiectele şi tematica dezbătute pe parcursul cursurilor şi seminariilor cuprind aspecte relevante, 

ce fac obiectul preocupărilor instituţiilor de profil sau al unor cercetări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Insuşirea cunoştinţelor şi 

metodelor adecvate de 

lucru 

Examinare 60% 

10.5 Seminar Dezvoltarea capacităţii 

de a aplica informaţiile 

deprinse 

Evaluare pe parcurs, 

munca individuală şi 

de grup 

40% 

10.8 Standard minim de performanţă 
Calificativ ”satisfăcător” 

Inţelegerea realităţilor europene privitoare la statutul minorităţilor şi problematica dialogului intercultural 

 

Data completării  Semnătura titularului** de curs                  Semnătura titularului** de  

01.10.2018               seminar/laborator/proiect 

        

 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

  

 

 
 


