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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: EX
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 5
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Însusirea cunostintelor si formarea abilitătilor necesare în domeniul protectiei informatiilor clasificate;
	72 Obiectivele specifice: • Evidentierea nevoii de securitate pentru toate nivelurile de informatii clasificate si, în special, pentru securitatea sistemelor care le gestionează si le prelucrează.• Implementarea unei viziuni integrate asupra folosirii informatiei, asigurării securitătii si protectiei acesteia.• Conceperea si adoptarea măsurilor necesare asigurării securitătii informatiilor clasificate în vederea eliminării oricărui risc de compromitere.
	81 CursRow1: Coruptie si anticoruptie. Cadru legal
	81 CursRow2: Coruptie si anticoruptie.Reglementări internaţionale şi naţionale
	81 CursRow3: Infracţiunile de corupţie: Luarea de mita.  Prezentare. Reglementare. Jurisprudenta
	81 CursRow4: Infracţiunile de corupţie. Darea de mită. Prezentare. Reglementare. Jurisprudenta
	Bibliografie: • OUG 63/2013 pentru modificarea OUG 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție• Ordonanța de Urgență nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție• J. Huther, A. Shah, Anti-Corruption Policies and Programs: A Framework for Evaluation, World Bank Publications, 2000.• Dan Hough, Corruption, Anti-corruption and Governance, Parlgrave Macmillan, 2013.
	82 Seminar  laboratorRow1: Coruptie si anticoruptie. Cadru legal
	Metode de predareRow1_2: analiza, studiul de caz
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Jurisprudenta
	Metode de predareRow2_2: analiza, studiul de caz
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Acesul la informatii clasificate
	Metode de predareRow3_2: analiza, studiul de caz
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Sistemul public de prevenire a coruptiei (I)
	Metode de predareRow4_2: analiza, studiul de caz
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Sistemul public de prevenire a coruptiei (II)
	Metode de predareRow5_2: analiza, studiul de caz
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Sistemul public de prevenire a coruptiei (III)
	Metode de predareRow6: analiza, studiul de caz
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Sistemul private de prevenire a coruptiei (I)
	Metode de predareRow7: analiza, studiul de caz
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Sistemul private de prevenire a coruptiei (II)
	Metode de predareRow8: analiza, studiul de caz
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Sistemul private de prevenire a coruptiei (III)
	Metode de predareRow9: analiza, studiul de caz
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Directia generala anticoruprie. Misiune si obiective
	Metode de predareRow10: analiza, studiul de caz
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Mecanismul European de cooperare si verificare (I)
	Metode de predareRow11: analiza, studiul de caz
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Mecanismul European de cooperare si verificare (II)
	Metode de predareRow12: analiza, studiul de caz
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Spatiul Schenghen
	Metode de predareRow13: analiza, studiul de caz
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Recapitulare
	Metode de predareRow14: analiza, studiul de caz
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Cunoașterea elementelor de teorie prezentate la curs 
	102 Metode de evaluare: Examen 
	fill_8: 70%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Redactare unui referat, implicarea in discutii
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezentare in cadrul grupei
	fill_11: 30%
	fill_13_2: 0
	fill_14: - răspunsurile să nu cuprindă erori grave - activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminariilor) + prezenţă 70% la seminarii,   - descrierea problematicii, fără surprinderea semnificației acesteia.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licență
	Programul de studii:  Studii de securitate
	Titular curs: dr. Augusta Bora
	Titular seminar: dr. Augusta Bora
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 20
	documentare: 20
	pregatire: 20
	examinari: 4
	altele: 
	Total ore studiu individual: 69
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: • C5.1 Descrierea conceptelor fundamentale din domeniu• C5.5 Aplicarea metodelor de analiză de specialitate la o încălcare a reglementărilor desecuritate
	competente transversale: • CT2 Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice• CT3 Identificarea nevoii de formare profesională si realizarea unui plan de dezvoltare înacest sens, prin utilizarea eficientă a surselor si resurselor de comunicare si formareprofesională (internet, baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc).
	81 CursRow5: Infracţiunile de corupţie. Traficul de influenţă. Prezentare. Reglementare. Jurisprudenta
	Metode de predareRow1: Prelegere interactivă   
	Metode de predareRow2: Prelegere interactivă   
	Metode de predareRow3: Prelegere interactivă   
	Metode de predareRow4: Prelegere interactivă   
	Metode de predareRow5: Prelegere interactivă   
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: • Disciplina a fost elaborata în concordanta cu lucrările din domeniu, publicate în tară si străinatate;• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilorde profil sau al unor conferinte stiintifice nationale si internationale, inclusiv dezbateri în cadrulrevistelor de specialitate la nivel national si international.
	Domeniul de studiu:  Științe Politice 
	21 Denumirea disciplinei: Politici și strategii anticorupție
	8: Prelegere interactivă   
	6: Prelegere interactivă   
	7: Prelegere interactivă   
	9: Prelegere interactivă   
	11: Prelegere interactivă   
	12: Prelegere interactivă   
	13: Prelegere interactivă   
	14: Prelegere interactivă   
	10: Prelegere interactivă   
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Infracţiunile de corupţie. Cumpararea de influenţă. Prezentare. Reglementare.
	bce: Instituţii  naţionale cu competenţă în prevenirea şi combaterea coruţiei
	cde: Instituţii internaţionale cu competenţă în prevenirea şi combaterea coruţiei
	def: Strategia Naţională Anticorupţie(I)
	efg: Strategia Naţională Anticorupţie(II)
	fgh: Mecanismul European de cooperare si verificare (I)
	ghi: Mecanismul European de cooperare si verificare (II)
	hij: Cooperare internationala
	ijk: Recapitulare
	Bibliografie_212: • OUG 63/2013 pentru modificarea OUG 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție• Ordonanța de Urgență nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție• J. Huther, A. Shah, Anti-Corruption Policies and Programs: A Framework for Evaluation, World Bank Publications, 2000.• Dan Hough, Corruption, Anti-corruption and Governance, Parlgrave Macmillan, 2013.


