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Fişa disciplinei pentru anul universitar 2017-2018 

 
 

 
 

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 Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii/ Calificarea AEMP 

  
2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei Cariere în instituțiile europene 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Drd. Flavian-Cătălin Pah 

2.4. Anul de studiu   2.5. Semestrul   
2.6. Tipul de 
evaluare1 

E/C 
2.7. Regimul  
disciplinei2 

OP 

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

1 Din care 3.3. seminar/ laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

14 Din care 3.6. seminar/ laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                            Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  10 

Tutoriat  4 

Examinări  4 

Alte activităţi:           -  

3.7. Total ore studiu individual 48 

3.8. Total ore pe semestru 96 

3.9. Numărul de credite  

  
 
 

                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă. 

 

      Facultatea de Studii Europene 

Str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090-RO 
Tel.: 0264-593770, Fax: 0264-590251, Email: 

euro@euro.ubbcluj.ro 
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4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum • -  

4.2. de competenţe • - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului •  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului • prezenţa minimă: 50% 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• utilizarea corectă a conceptelor specifice predate la curs şi seminar în analiza 
modului de functionare al institutiilro europene, din perspectiva structurii de 
personal si angajabilitatii 

• dobandirea unor competente specifice in vederea participarii la concursurile de 
angajare organizate de institutiile europene 

• cunoasterea detaliata a procedurilor de selectie organizate de serviciul EPSO 
(European Personnel Selection Office) 

• dobandirea de competente specifice in materie de gandire abstracta, 
rationament verbal si numeric 
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• aplicarea tehnicilor de muncă în echipă   

• capacitatea de analiză interdisciplinară 

• capacitatea de corelare a conceptelor teoretice cu concepte practice, 
transdisciplinare 

 
 

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

  
7.1 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

• Pregatirea teoretica si practica a studentilor in vederea participarii acestora la 
diferite concursuri de angajare organizate de institutiile europene, dupa model 
EPSO  

 
7.2 
Obiective 
specifice 
 

• Familiarizarea studentilor cu principiile de baza ale concursurilor de angajare 
organizate la nivel european 

• Identificarea modului de functionare al institutiilor, pe baza structurii de personal 
specifice 
 

 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

1. Serviciul EPSO, structura, 
concursurile EPSO si 
institutiile europene carora 
li se adreseaza. Structura de 
personal al institutiilor 

Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
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europene.  
Fisa postului unui functionar 
european – diferente dintre 
AD & AST.   

2. Profilul angajatorului si al 
angajatului european. 
Conturile EPSO si Linkedin, 
ca variante de constientizare 
a ofertei de joburi.  
Completarea CV-ului in 
modul agreat de actorii 
publici/privati europeni 

Prelegerea, 
Conversaţia euristică 

 

3. Pregatirea testelor EPSO – 
Abstract reasoning (part I) 

 
Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 

 

4. Pregatirea testelor EPSO – 
Abstract reasoning (part II) 

 
 
Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 

 

5. Pregatirea testelor EPSO – 
Abstract reasoning (part III) 

Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 

 

6. 6.  Pregatirea testelor EPSO – 
Verbal reasoning (part I) 

 
Analiza de text, 
Prelegerea 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 

 

7. Pregatirea testelor EPSO – 
Verbal reasoning (part II)  

 
 
Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 

 

8. Pregatirea testelor EPSO – 
Numerical reasoning (part I) 

 
 
 
 
Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 
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Simularea 

9. Pregatirea testelor EPSO – 
Numerical reasoning (part 
II) 

Conversaţia 
euristică, Prelegerea, 
Dezbaterea, 
Problematizarea, 
Simularea 

 

10. Pregatirea testelor EPSO – 
Situational judgement 

Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 
Simularea 

 

11. Pregatirea testelor EPSO – 
Assesment center 
simulation (part I) 
 

Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 
Simularea 

 

12. Pregatirea testelor EPSO – 
Assesment center 
simulation (part II) 
 

Prelegerea, 
Conversaţia euristică 
Rezolvarea de 
probleme 
Munca in echipa 
Simularea 

 

13. Tehnici de sintetizare a 
informatiei – mind mapping 

Problematizare, 
Prelegere 

 

14. Un job la nivel local, 
regional, national, 
european, international? 
Actor public sau privat?  

Prelegerea, 
Problematizarea, 
Modelarea, 
Dezbaterea 

 

Bibliografie obligatorie: 
 
      1. Hetru Emmanuel, Written test for European institution competitions, Brussels, 2010,    
380 p. 
      2. Robert Gielisse, European Open competitions: a roadmap tu success, Strasbourg, 
2006, 380 p.   
      3. Hetru Emmanuel, Vanessa Lemaite, How to pass the numerical reasoning MCQ: for 
European institution competitions, Brussels, 2007, 316 p.  
 
Bibliografie optionala: 
     
      1. András Baneth, The Ultimate EU Test Book : Administrator (AD) Edition 2015, 
London John Harper Publishing, London, 2015, 367 p.  
      2. András Baneth, The Ultimate EU Test Book : Assistant (AST) Edition 2015, London 
John Harper Publishing, London, 2015, 360 p.  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

• Disciplina Cariere in instituiile europene oferă studenţilor cunoştinţele necesare inscrierii si 
participarii studentilor la concursurile de ocupare a unui loc de munca vacant, atat in 
institutiile publice cat si in cele private, la nivel european. De asemenea, oferă informaţii 
specifice privind instituţiile şi politicile europene, in stransa legatura cu piata europeana a 
muncii.           
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10. Evaluare 
 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs  
1. Însușirea corectă a conținuturilor 
2. Rezolvarea exercitiilor/intrebarilor 
asemanatoare concursurilor EPSO 
 

Examen scris  
 
2/3 

10.5. Seminar/ 
laborator 

1. Participarea la dezbaterile şi 
activităţile specifice disciplinei 
2. Analizarea informaţiilor din 
bibliografie 
3. Prezența la seminarii 
 

Participare activă la 
seminarii 
 

 
 
1/3 

10.6. Standard minim de performanţă: îndeplinirea criteriului 1 de evaluare. 

 
 
Data completării:   Semnătura titularului de curs:    Semnătura titularului de seminar:  
...........................  ..................................................     ............................................. 
 
Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  
.................................            .................................................................... 
 


