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A. Programul  de studii 
 
Numele programului de 
studii 

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE -  
LINIA DE STUDIU ÎN LB. GERMANĂ 

Tipul programului 
(Licenţă/ Master/ Doctoral/ 
Post-Doctoral) 

LICENŢĂ 

Directorul/responsabilul 
programului  (nume, 
prenume, grad didactic) 

SZEGEDI, EDIT, CONFERENŢIAR UNIV. DR. 

Domeniul programului RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE 
Adresa paginii web a 
programului 

http://euro.ubbcluj.ro/linii/licenta/riseg.php 

Adresa e-mail a directorului edit1543@yahoo.com 
 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


B. Obiectivele programului  (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
Programul Relaţii internaţionale şi studii europene  pregăteşte specialişti în domeniul relaţiilor 
internaţionale şi studiilor europene, necesare instituţiilor de profil, la nivel european, naţional, regional / 
local.  
Prin programul Relaţii înternaţionale şi studii europene se pregăteşte un grup înalt calificat de specialişti 
în probleme europene, „eurocraţi”, specialişti în probleme ale relaţiilor internaţionale şi studiilor europene.    
Pentru a crea această categorie de specialişti, abordarea necesară este inter-, multi- şi transdisciplinară. În 
consecinţă, planul de învăţământ al Relaţiilor internaţionale şi studiilor europene este interdisciplinar şi 
cuprinde materii care acoperă zona relaţiilor internaţionale (istoria relaţiilor internaţionale, ştiinţe politice, 
instituţii europene,  politici publice, partide politice, etc.), juridică (drept internaţional, drept comunitar 
etc.), cercetare în ştiinţe sociale (spaţiul cultural european, structuri şi probleme sociale în Europa, etc) şi 
politice, organizaţii internaţionale, globalizare, politici comunitare, guvernare în Uniunea Europeană, 
alături de discipline din zona economica – noţiuni de bază, principii, procese şi metode de evaluare 
cantitativă, management, marketing, etc. 
În acest context, avantajele unei linii de studiu în limba germană cu specializarea Relaţii internaţionale şi 
studii europene sunt evidente: germana este o limbă internaţională care a jucat şi joacă încă un rol foarte 
important în Europa centrală şi de est, astfel încât studiul complet în limba germană deschide posibilităţi 
inaccesibile altor studenţi, absolvenţi sau cadre didactice, cum ar fi posibilitatea de a fluidiza masiv 
comunicarea cu spaţiul germanofon în procesele de integrare europeană, intensificarea schimburilor 
academice şi culturale prin cursuri, conferinţe invitate şi schimb de studenţi şi profesori cu mari 
universităţi din spaţiul european germanofon, precum şi reluarea unei tradiţii bogate a învăţământului în 
limba germană în Transilvania. Utilizarea limbii germane ca limbă de predare, învăţare, cercetare şi 
comunicare, coroborată cu o experienţă interculturală şi internaţională datorată nu în ultimul rând corpului 
profesoral îmbogăţit cu profesori şi cercetători de prim rang din Germania şi Austria, pot aduce beneficii 
majore pentru consolidarea relaţiilor României cu spaţiul central- şi vesteuropean şi fac posibile cooperări 
la nivel de programe de studiu şi proiecte de cercetare. 
Dincolo de aceste avantaje imediate, prin programul nostru se încearcă şi stabilirea unei relaţii strânse cu 
mediul de afaceri germanofon din România, cu instituţii culturale şi structuri politice din spaţiul 
germanofon. Interesul pentru acest sector este dovedit de volumul mare al investiţiilor firmelor germane, 
austriece şi elveţiene în zonă şi de schimbul intens de produse culturale cu aceste state. Stagiile de practică 
în firme germane, atât în ţară cât şi în străinătate, precum şi în instituţii politice din Germania, au crescut 
nu doar vizibilitatea UBB în aceste medii, ci au oferit viitorilor specialişti posibilitatea de a intra în reţele 
profesionale extrem de promiţătoare. 
Programele de dublă diplomă oferite de noi, întâi cu Westfälische Wilhelms-Universität din Münster 
(2004-2009) şi actual cu Otto-von-Guerricke-Universität din Magdeburg, nu fac altceva decât să vină în 
sprijinul acestor obiective generale. Programul Relaţii înternaţionale şi studii europene în limba germană 
oferă şi posibilitatea continuării studiilor în această limbă prin masteratul de Studii politice europene 
comparate: Germania şi Europa de Est, pentru care au început negocierile pentru oferirea unei duble 
diplome, în parteneriat cu universitatea din Magdeburg. Prin mobilităţile intensive dinspre şi înspre 
universităţile partenere şi prin proiectele comune derulate până în prezent (şcoli de vară, workshopuri, 
excursii de studii, etc.) s-a creat deja în cadrul acestui program o tradiţie care situează Facultatea de Studii 
Europene şi Universitatea Babeş-Bolyai pe harta instituţiilor academice cu predare în limba germană, o 
tradiţie demnă de a fi continuată şi extinsă. Vedem în aceasta un scop principal al programului nostru. 
Acest lucru este recunoscut de principalele instituţii şi foruri de decizie din mediul academic germanofon, 
care au sprijinit constant acest program de studiu prin numeroase proiecte de finanţare şi cooperare. Baza 
materială aflată la dispoziţia studenţilor noştri şi cadrelor noastre didactice a fost îmbogăţită continuu prin 
aceste proiecte: fondul de carte al Bibliotecii de Studii Germane a crescut anual, sistemul informatic al 
acesteia oferă posibilităţi suplimentare de informare faţă de laboaratoarele oricum excelente ale facultăţii, 
iar aparatura didactică achiziţionată prin aceste proiecte susţine modernizarea procesului de învăţământ. 
Facultatea noastră dispune pe lângă acestea de materialul Arhivei 1989 al postului de radio Europa 
Liberă.Tindem atât prin internaţionalizarea studiilor, cât şi prin această creştere continuă să egalizăm 
deficitul educaţional, motivaţional şi de informare existent faţă de programele de studii echivalente oferite 
de statele vest-europene. 
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C. Cadre  didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: 
 
Numele şi prenumele, 
grad did.  

Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura 

Barna, Radu, Lector 
univ. dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

- Construcţie europeană 
- Sisteme economice 

contemporane 

 

Bojan, Cristina, Asist. 
univ. drd. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Relaţii Internaţionale 

Seminarii: 
- Introducere în ştiinţe politice 
- Teoria relaţiilor internaţionale 
- Analiza relaţiilor  internaţionale 
- Sisteme politice comparate 
- Organizaţii internaţionale  
- Gândirea politică modernă 

 

Ciceo, Georgiana, 
Lector univ. dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Relaţii Internaţionale 

- Istoria relaţiilor internaţionale  

Dittrich, Echkard, 
Prof. dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

- Structuri şi probleme sociale în 
Europa 

 

Freund, Florian, Lect. 
dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

- Genocide în secolul al XX-lea  

Loewen, Howard, 
Lect. univ. dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Relaţii Internaţionale 

- Introducere în ştiinţe politice 
- Teoria relaţiilor internaţionale 
- Analiza relaţiilor  internaţionale 
- Sisteme politice comparate 
- Organizaţii internaţionale 

 

Marga, Andrei, Prof. 
univ. dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

- Filosofia unificării europene 
- Religia în epoca globalizării 

 

Mußgnug, Reinhard, 
Prof. dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

- Introducere în ştiinţele juridice  

Schlüter, Karen, Lect. 
univ. drd. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

- Tehnica elaborării lucrărilor 
ştiinţifice 

- Drepturile omului 

 

Schuster, Christian, 
Asist. univ. dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

Seminarii: 
- Filosofia unificării europene 
- Spaţiul cultural european 
- Argumentare şi metode în 

cercetarea ştiinţifică 
- Religia în epoca globalizării 
- Structuri şi probleme sociale în 

Europa 

 

Szegedi, Edit, 
Conferenţiar univ. dr. 

Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

- Istoria Europei 
- Interculturalism 

 

Zach, Krista, Prof. dr. Facultatea de Studii 
Europene, Catedra de 
Studii Europene 

- Spaţiul cultural european 
- Gândirea politică modernă 
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D.  Studenţi în program 

1. în cazul unui program de licenta sau masterat:  nr. studenti înmatriculaţi 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. studenţi  

Români 71 138 166 119 101 

Nr. studenţi 

internaţionali 12 14 7 11 6 

  

 

2. în cazul unui program doctoral:   nr. doctoranzilor înmatriculaţi  şi lista tezelor susţinute 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. doctoranzi 

români 

     

Nr. doctoranzi 

internaţionali 

     

 

Nume, prenume 

doctorand 

Titlul tezei  Anul susţinerii Conducător ştiinţific 

    

    

    

    

 

3. în cazul unui program post-doctoral:   lista nominală a post-doctoranzilor / îndrumătorilor 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nume post-
doctoranzi 
români/ 
îndrumător 

     

Nume  post- 
doctoranzi 
internaţionali/ 
îndrumător 
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E. Realizări ale studenţilor din program  

 

             1. Articole ştiinţifice indexate ISI   
 
 
             2. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
             3. Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
 
             4. Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute 
 
 
             5. Brevete naţionale şi internaţionale 
 
 
             6.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
                  (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
 
             7. Impactul în societate al lucrărilor produse 
 
 
             8. Absolvenţi angajaţi în poziţii importante în instituţii relevante 
 
 
 
 
 
 
F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program 

 
 
 
 

 

Data: 18.03.2010       Semnătura directorului 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate: 

Decan, 
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