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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: I
	25 Semestrul: 2
	26 Tipul de evaluare: C
	27 Regimul disciplinei: DC
	oreTutoriat: 2
	41 de curriculum: • Nu este cazul 
	71 Obiectivul general al disciplinei: > să explice logica cercetării calitative și cantitative> să ilustreze folosirea a două metode de analiză a datelor calitative și a unei metode de analiză cantitativă
	72 Obiectivele specifice: > dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice referitoare la metodele cantitative și calitative de analiză;> dezvoltarea capacității de utilizare a unei metode de cercetare în explicarea fenomenelor contemporane;> dezvoltarea capacității de identificare și selecție a metodelor de cercetare potrivite pentru ideile particulare de cercetare;> dezvoltarea înțelegerii practice a procesului de colectare a datelor;> dezvoltarea capacității analitice și de sinteză (prin prezentarea rezultatelor într-o lucrare de cercetare)
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	Metode de predareRow12: Dezbatere, analiza, studiul de caz 
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	82 Seminar  laboratorRow13: Aplicații ale corelației cu ajutorul datelor statistice II
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	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Recapitulare
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	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: 6 puncte pentru o lucrare de 5.000 de cuvinte (+/- 10%) care va utiliza o metodă de cercetare și care va trebui să explice un fenomen contemporan. Subiectele pentru lucrare se vor trage la sorți pe 23 martie 2021. 
	102 Metode de evaluare: Colocviu
	fill_8: 60%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: 3 puncte care vor fi obținute din prezența și activitatea, inclusiv temele de realizat acasă, pentru fiecare seminar. Pentru a putea preda lucrarea de la curs, studenții trebuie să aibă minimum 1,5 puncte la seminar
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Evaluare pe parcurs 
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	fill_14: - cunoașterea conceptelor și a elementelor teoretice prezentate la curs / seminar și a celor din bibliografie;- demonstrarea capacității de a diferenția cercetarea calitativă de cea cantitativă;- utilizarea corectă a conceptelor de bază: subiect de cercetare, întrebare de cercetare, ipoteză, date, metode de analiză vs. metode de colectare.
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	coroborare: Disciplina a fost elaborată în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinătate;Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor instituțiilor de profil sau al unor conferinţe științifice internaționale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de circulaţie internaţională.
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