
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Atelier de licenţă 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  

2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I+II 2.6.Tipul de 

evaluare 

E 2.7. Regimul 

disciplinei 

DC-DO 

 

 

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

3.1. Număr ore pe săptămână 2+4 3.2. Din care: curs - 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28+56 3.5. Din care: curs - 3.6. seminar/ laborator 28+28 

 Distribuția fondului de timp: ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și 

notițe:  

 7+0 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele 

electronice de specialitate: 

 21+7 

 Pregătire seminarii, teme, referate, prezentări, portofolii:  14+7 

 Tutoriat:  4+4 

 Examinări:  1+1 

 Alte activități:   

3.7. Total ore studiu individual 47+19  

3.8. Total ore pe semestru 75+75 

3.9. Numărul de credite 3+3 

 

 

4. Precondiții(acolo unde este cazul) 

4.1. De curiculum   

4.2. De competențe   

 

5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului  

5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului Vizualizarea unor 

documente, statistici, modele, 

hărți digitalizate folosirea 

1.1.   Instituția de învățământ Universitatea din București 

1.2. Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3. Departamentul Relații internaționale și studii europene 

1.4. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/Calificarea Relații internaționale și studii europene 



calculatorului și a unui 

videoproiector. 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Cunoaşterea principalelor metode de cercetare în domeniul istoriei şi al 

istoriei relaţiilor internaţionale. 

Înţelegerea importanţei acestor metode. 

Explicarea conţinuturilor teoretice ale metodologiei istorice. 

Explicarea utilităţii interdisciplinarităţii. 

 

 

C
o
m

p
ee

n
țe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 

Alegerea subiectului de licenţă, delimitarea și structurarea acestuia; stabilirea 

problemelor de cercetat. 

Stabilirea metodelor ce urmează a fi utilizate. 

Cultivarea spiritului critic; 

Cultivarea stilului şi a conciziei în redactare; 

Promovarea unui sistem de valori coerent (responsabilitate, implicare, 

moralitate etc.). 

Promovarea normelor de integritate academică 

 

  

 

  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1. Obiectivul general Să ofere studenților acele instrumente de lucru, metode, bagaj 

conceptual şi noțiuni, care o dată mobilizate de cel aflat în 

preajma absolvirii să fie capabile să-l ajute să realizeze un 

demers valoros. 

 

7.2. Obiectivele specifice De a dezvolta acele capacităţi şi abilităţi care, în mod obişnuit, 

sunt asociate muncii ştiinţifice (lectura critică a textelor, 

relectura surselor, conştiinciozitatea în urmărirea adevărului 

istoric etc.). 

Cultivarea pasiunii pentru cunoaşterea istorică şi pentru 

activitatea de cercetare în domeniul relaţiilor internaţionale. 

 

 

8. Conținuturi 

8.1. Seminar Metode de predare Observații 

1 Prezentarea principalelor metode de 

analiză şi cercetare în domeniul istoriei 

şi al istoriei relaţiilor internaţionale. 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

2 Alegerea unei teme de cercetare 

(licenţă): principalii factori care 

condiţionează această alegere 

(dimensiune, grad de dificultate, 

relevanţă). 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 



 

3 Prezentarea structurii unei lucrări de 

licenţă. 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

4 Alcătuirea unui plan de cercetare pe 

baza temei alese. 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

5 Alcătuirea unei bibliografii ce urmează 

a fi consultată în vederea redactării 

lucrării de licenţă. 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

6 Sursele, metodologia cercetarii 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

7 Aparatul critic 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

8 Importanţa anexelor la o lucrare de 

licenţă. 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

9 Paginarea unei lucrări de licenţă. 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

10 Discuţii cu profesorii îndrumători şi 

monitorizarea evoluţiei muncii de 

cercetare şi de redactare a lucrării finale 

 

Problematizarea, 

exemplificarea, 

dezbaterea. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Seminar Însuşirea 

problematicii tratate 

la seminar. 

Evaluarea 

argumentelor proprii 

sau susţinute de alţii. 

Evaluarea continuă pe 

parcursul semestrului 

100% 

10.5. Standard 

minim de 

performanță 

Cunoașterea și operarea cu conceptele și noțiunile de bază învățate la 

curs, precum și parcurgerea principalelor lucrări din bibliografia 

recomandată. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Semnătura directorului de departament 
 

 

 Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   



 


