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R40 – F02 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licență) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Ştiinţe Umane şi Social-Politice 

Domeniul de studii Relații Internaționale și Studii Europene 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/calificarea Relații Internaționale și Studii Europene 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Practică de specialitate şi documentare 

Titularul activităţilor practice Conf. univ dr. Radu Florian Bruja 

Titularul activităţilor practice Conf. univ dr. Radu Florian Bruja 

Anul de 

studiu 

II Semestrul 3/4 Tipul de evaluare Evaluare continuă 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I.a) Număr de ore, pe săptămână  Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

I.b) Totalul de ore (pe semestru) din 

planul de învăţământ 

90 Curs  Seminar  Laborator  Proiect 90 

 

II. Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II.a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

II.c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

II.d) Tutoriat   

III. Examinări 3 

IV. Alte activităţi (precizaţi):  

 

 Total ore studiu individual II (a+b+c+d)  

Total ore pe semestru (I.b+II+III+IV) 90 

Numărul de credite 3 

 

 

 

1. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Nu este cazul 

Competenţe  Capacitatea de sinteză, de gândire divergentă, de a lucra în echipă,  

 

 



 

2. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului  

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar Sală de lectură echipată cu calculator/notebook, videoproiector, ecran de 

proiecţie, conexiune Internet 
Laborator  

Proiect  

 

3. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Abilitatea de a furniza un cadru informativ şi interpretativ bogat şi nuanţat în domeniul 

relațiilor internaționale, a integrării europene, pe baza textelor, a conceptelor, a 

metodelor şi a tehnicilor de lucru deprinse după parcurgerea programului de licență; 
Competenţe 

transversale 

 Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a 

sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice, aplicarea 

riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului; 
 

 

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

Obiectivul general al 

disciplinei 

Practica reprezintă o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin 

planul de învăţământ, cu respectarea reglementărilor în vigoare, a cărei 

desfăşurare se realizează în baza convenţiilor de practică încheiate cu parteneri 

sociali din medii publice și private (Direcții și Agenții Județene, Consiliul 

Județean, Instituția Prefectului, firme de consulatanță, fonduri europene, 

organizații neguvernamentale) 
Practica de specialitate constă în dezvoltarea competențelor profesionale și 

transversale ale studenților necesare integrării cu succes în profesiile de 

specialitate și absorbției absolvenților pe piața muncii. De asemenea, prin 

parcurgerea stagiilor de practică, studenții au posibilitatea de a se documenta în 

vederea elaborării lucrării de licență 

1.Cunoaştere şi înţelegere: 
 capacitatea de a culege, verifica, analiza, sintetiza şi interpreta informaţii şi date 

din mediul intern şi extern al instituţiilor menţionate;  
2. Explicare şi interpretare: 
 capacitatea de a studia literatura de specialitate în domeniu şi de a formula puncte 

de vedere proprii. 
  formarea deprinderilor necesare şi a capacităţii de implementare a cunoştinţelor 

dobândite, în activitatea practică a instituţiilor menţionate 
3. Instrumental –aplicative: 
 utilizarea eficientă a metodelor şi instrumentelor de analiză specifice domeniului; 
 Conceperea şi prezentarea unui proiect/referat/lucrare ştiinţifică în cadrul căruia să 

desprindă particularităţile multiculturale şi a valorilor pluraliste ale unei anumite 

regiuni. 
4. Atitudinale: 
 Dezvoltarea capacităţii de a face generalizări care pot decurge logic din 

cunoștințele teoretice asimilate în anii de studiu; 
 Dezvoltarea de planuri, proiecte, iniţiative menite să exploateze benefic pentru 

mediu cultural şi societate potenţialul multicultural. 
 

 

 

 

 



5. Conţinuturi 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Observaţii 

Practica de specialitate se va desfășura la Institute de statistică, 

compartimentele de documentare ale societăților sau instituțiilor 

publice  

45  

Bibliografie 

1. Mădălina Tomescu, Daniela Stănculescu, Caiet - îndrumar 

pentru studenții care efectuează practica de specialitate 

în instituții publice sau organizații neguvernamentale, 

București, Ed. Pro Universitaria, 2018 
2. Bradbury, A., Ghidul prezentărilor de succes, Bucureşti, 

Ed. Rentrop & Straton, 2008  
3. Chelcea, Septimiu – Cum să redactăm o lucrare de licenţă, 

o teză de doctorat … - Bucureşti, Ed. Comunicare.ro, 

2007 
4. Langer, Maria, Cum să realizăm CV-uri, scrisori, cărţi de 

vizită şi fluturaşi publicitari, Bucureşti, Ed.Corint, 2005  
5.  Simmonds, David, Proiectarea şi livrarea programelor de 

training,  Bucureşti, Ed.Codecs, 2008 

  

 

6. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

       Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din 

alte centre universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul 

relațiilor internaționale și studiilor europenei.  
 

 
7. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs  Evaluare continuă  

Seminar 

 Realizarea fişelor de lucru 

şi a sarcinilor trasate cu 

un grad mare al 

interpretării proprii şi 

analizei 
 

100% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

 Prezența de minim 50% la activitățile stagiului de practică, întocmirea caietului de practică 
 Realizarea fişelor de lucru conform cerinţelor temei de cercetare 

 La acordarea notei vor fi avute în vedere conținutul caietului de practică în raport cu cele 

expuse, răspunsurile la întrebări și prezența la stagiul de practică.  
 

 

 

 

 

 

 



Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

26 septembrie 2021 - Conf. univ. dr. Radu BRUJA 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 

 

 


