
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 
1.2 Facultatea Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării 
1.3 Departamentul Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţeale Comunicării 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Publicitate 
1.7. Forma de învățământ Zi 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN STUDIILE DE CONFLICT (ULR4206) 
2.2 Titularulactivităţilorde curs Prof. univ. dr. Chereji Christian-Radu 
2.3 Titularulactivităţilorde seminar Prof. univ. dr. Chereji Christian-Radu 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul deevaluare Ex 2.7 Regimuldisciplinei DS 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore  
din planul de învăţământ 

56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat  
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 70 
3.8 Total ore pe semestru 126 
3.9 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii(acolo unde estecazul) 
4.1 de curriculum Nu e cazul 
4.2 de competenţe Nu e cazul 

 
5. Condiţii(acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurarea 
cursului 

Prezența la curs este obligatorie. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezența la activitățile de seminar este obligatorie. 
Nu se acceptă mai mult de 3 (trei) absențe motivate. 
Respectarea termenului de predare pentru lucrări este obligatorie. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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• C1 Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale specifice studiilor de conflict și 
științelor comunicării. 

• C2 Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de 
circulaţieinternaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din 
specialitate. 

• C3 Utilizarea metodologiilor specifice domeniului studiilor de conflict și științelor 
comunicării.. 

• C4 Identificarea, analizarea şi explicarea situaţiilor conflictuale pe niveluri şi paliere 
• C5 Identificarea şi aplicarea mecanismelor adecvate de soluţionare a conflictelor 
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 • CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, 
cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale. 

• CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice 
în munca de echipă, prin dezvoltarea capacităţilor comunicare interpersonală. 

• CT3 Autoevaluareaobiectivă a nevoii de 
formareprofesionalășiidentificarearesurselorsimodalitatilor de formareşidezvoltare personal 
şiprofesională, înscopulinserţieişiadaptării la cerinţelepieţeimuncii. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţeloracumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul urmărit de curs este prezentarea, analizarea conceptelor și 
instrumentelor folosite în domeniul studiilor de conflict. 

7.2 Obiectivele specifice • Dobândirea cunoştinţelor de bază în domeniul studiilor de conflict. 
• Înțelegerea principalelor teorii despre conflicte 
• Posibilitatea de a opera cu câteva dintre modelele de bază ale analizei 

conflictelor, concepute pentru a oferi o cunoaștere aprofundată a 
profilului conflictelor, a surselor, actorilor și dinamicii  

 
8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Definirea conflictului 
 Analiza diferitelor definiţii ale conflictului. Concepte fundamentale 
în studiile de conflict. Tipologii de conflicte. Niveluri de analiză în 
studiile de conflict. 

Prelegere,  
Prezentare, discuţii 

 

2. Nivelul individual de analiză (1) 
Idealism vs. realism – violenţaşi agresiunea ca trăsături înnăscute 
vs. principalele teorii ale învățării (Freud). 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

3. Nivelul individual de analiză (2) 
Teoriile biologice. Abordarea antropologică. Abordarea genetică. 
Educație și socializare. 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

4. Nivelul social de analiză 
Structuralism vs. proces social – Marx, Weber, Dahrendorf 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

5. Nivelul de analiză gobal 
Teoriile internaționale ale conflictului – realism, neo-realism, 
instituționalism, structuralism, constructivism. Teorii ale sistemului 
mondial – Wallerstein 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

6. Structura și procesele conflictului (1) 
Baza conflictului. Manifestare, escaladare, de-escaladare, rezoluţie. 
Concepte de management al conflictelor – prevenire, atenuare, 
limitare, transformare, rezolvare. 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

7. Modelul Michael Lund de analiză a conflictelor 
Curba conflictului. 
 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

8. Managementul conflictelor (1) 
Triunghiul conflictului – cogniție, emoție, comportament. Modelul 
IRP (interests, rights, power). 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

9. Managementul conflictelor (2) 
Continuumul soluționării conflictelor. 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

10. Managementul conflictelor (3) 
Metode alternative de soluționare a conflictelor. Avantaje și 
dezavantaje față de sistemul formal de justiție. 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 



11. Managementul conflictelor (4) 
Negocierea – principii, factori care influențează, structura 
negocierii, tipuri de blocaje, tehnici pentru depășirea blocajelor 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

12. Managementul conflictelor (5) 
Medierea – principii, structura procesului de mediere, tipuri și 
stiluri, tehnici de mediere. 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

13. Decizii de grup 
Caracteristici, proceduri, greșeli frecvente 

Prelegere, Discuţii 
interactive 

 

14. Tehnici de construire a unui model de analiză a conflictelor care 
să permită managementul eficient al conflictelor Discuţii interactive 

 

Bibliografie 
1. APFO, CECORE, CHA, Fewer International Alert, &Saferworld. (2004). 	Conflict-sensitive 

approaches to development, humanitarian assistance and peacebuilding: A Resource Pack.	 

2. Augsburger, C., Conflict Mediation across Cultures, 1992. 

3. Clyde H. Coombs, George S. Avrunin, The Structure of Conflict, Lawrence Erlbaum Associates, 

1988. 

4. Chereji, C. R. (2017). Suport de curs Teoria șianalizaconflictelor 

5. Furlong, G. (2005). The Conflict ResolutionToolbox. Mississauga, Ontario: Wiley & Sons Canada, 

Ltd. 

6. INEE, Conflict Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assisstance and 

Peacebuilding, 2003. 

7. J. Schellenberg, Conflict Resolution, 2000.  

8. Kriesberg, L. (1973). The Sociology of Social Conflicts, Prentice-Hall.  

9. Kriesberg, L.(2005) Constructive Conflicts, Prentice-Hall. 

10. Mayer, B. (2000). The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

11. Otomar J. Bartos, Paul Wehr,  Using Conflict Theory, Cambridge University Press, 2002.  

12. Russell Hardin,  One for All: The Logic of Group Conflict, Princeton University Press, 1995. 

13. SIDA, Handbook of Conflict Analysis, 2006. 

14. USIP, Conflict Analysis handbook, 2012.	

15. Wam, P. and Sardesai, S., The Conflict Analysis Framework, Conflict Prevention and 

Reconstruction Team (CPR), The World Bank, Washington, 2005 

 
8.2 Seminar/ laborator Metode de predare Observaţii 
1. Dezbatere – definițiile conflictului. Varietatea conflictelor Discuţii interactive, Dezbatere  

2. Idealism vs. Realism în abordarea conflictelor Discuţii interactive, Dezbatere	  

3. Teoriile învățării - Freud Discuţii interactive, Dezbatere	  

4. Conflictul ca proces social Discuţii interactive, Dezbatere	  

5. Teoriile internaționale ale conflictului Discuţii interactive, Dezbatere	  



6. Structura și evoluția conflictului Discuţii interactive, Dezbatere	  

7. Modelul Michael Lund de analiză a conflictelor 
Curba conflictului. 
 

Discuţii interactive, Dezbatere	  

8. Managementul conflictelor (1) 
Triunghiul conflictului – cogniție, emoție, comportament. 
Modelul IRP (interests, rights, power). 

Discuţii interactive, Dezbatere	  

9. Managementul conflictelor (2) 
Continuumul soluționării conflictelor. 

Discuţii interactive, Dezbatere	  

10. Managementul conflictelor (3) 
Metode alternative de soluționare a conflictelor. Avantaje și 
dezavantaje față de sistemul formal de justiție. 

Discuţii interactive, Dezbatere	  

11. Managementul conflictelor (4) 
Negocierea – principii, factori care influențează, structura 
negocierii, tipuri de blocaje, tehnici pentru depășirea blocajelor 

Discuţii interactive, Dezbatere	  

12. Managementul conflictelor (5) 
Medierea – principii, structura procesului de mediere, tipuri și 
stiluri, tehnici de mediere. 

Discuţii interactive, Dezbatere	  

13. Decizii de grup 
Caracteristici, proceduri, greșeli frecvente 

Discuţii interactive, Dezbatere	  

14. Tehnici de construire a unui model de analiză a conflictelor 
care să permită managementul eficient al conflictelor 

Discuţii interactive, Dezbatere	  

Bibliografie:  
1. APFO, CECORE, CHA, Fewer International Alert, &Saferworld. (2004).  Conflict-sensitive 

approaches to development, humanitarian assistance and peacebuilding: A Resource Pack.  

2. Augsburger, C., Conflict Mediation across Cultures, 1992. 

3. Clyde H. Coombs, George S. Avrunin, The Structure of Conflict, Lawrence Erlbaum Associates, 

1988. 

4. Chereji, C. R. (2017). Suport de curs Teoria șianalizaconflictelor 

5. Furlong, G. (2005). The Conflict ResolutionToolBox. Mississauga, Ontario: Wiley & Sons Canada, 

Ltd. 

6. INEE, Conflict Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assisstance and 

Peacebuilding, 2003. 

7. J. Schellenberg, Conflict Resolution, 2000.  

8. Kriesberg, L. (1973). The Sociology of Social Conflicts, Prentice-Hall.  

9. Kriesberg, L.(2005) Constructive Conflicts, Prentice-Hall. 

10. Mayer, B. (2000). The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

11. Otomar J. Bartos, Paul Wehr,  Using Conflict Theory, Cambridge University Press, 2002.  

12. Russell Hardin,  One for All: The Logic of Group Conflict, Princeton University Press, 1995. 

13. SIDA, Handbook of Conflict Analysis, 2006. 

14. USIP, Conflict Analysis handbook, 2012. 



15. Wam, P. andSardesai, S., The Conflict Analysis Framework, Conflict PreventionandReconstruction 

Team (CPR), The World Bank, Washington, 2005 

9. Coroborarea conţinuturilordisciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice,
asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutuldisciplinei este înconcordanţă cu planul de învăţământ; 
Din analizaopiniilor formulate de angajatoriprivindatributelepreferenţiale ale formaţiei de specialişti 
arezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismuluiacestora. 
Structuraşiconţinutulcursuluioferăinformaţiicorecte, cuprinzătoareşieficiente. 

 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Evaluareacunoștințelor 

teoretice 
Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unui eseu pe o 
temă stabilită de comun acord	

Evaluarealucrării 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Pentru promovarea examenului este necesară obținerea notei 5 (cinci). 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

Septembrie 2019 Prof. univ. dr. Chereji Christian-Radu  Prof. univ. dr. Chereji Christian-Radu 

           Semnătura directorului de departament Data avizării în departament 

Septembrie 2019 Prof. univ. dr. Ioan Hosu 
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Mihail	Lisei	
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Adevăr şi publicitate  Discuţii  
Informaţii de interes public Prezentare, discuţii şi analize  
Informaţii clasificate Prezentare, discuţii şi analize  
Dreptul asupra datelor cu caracter personal Prezentare, discuţii şi analize  
Protecţia tinerilor şi a altor grupuri  de oameni Discuţii şi analize  
Dreptul asupra propriei imagini ȋn mass-media şi în 
publicitate (imaginea copiilor) 

Prezentare, discuţii şi analize  

Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe - studii 
de caz 

Prezentare, analize, discuţii  

Presa în campania electorală - studii de caz Prezentare, analize şi discuţii  
Recapitulare Discuţii, răspunsuri la 

întrebări 
 

Bibliografie: 
Rainer Leschke, Einführung in die Medienethik, Wilhelm Fink Verlag, München, 2001.  
Peter Singer (coord.), Tratat de etică, Ed. Polirom, 2006. 
 
Legea nr. 8 /1996 cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 
Legea nr. 148/2000 privind publicitatea 
Legea nr. 504 / 2002 - Legea audiovizualului 
Codul de practică în publicitate 
Codul de practică profesională în relaţii publice al ARRP 
Codul deontologic al jurnalistului 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor 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. curs Evaluarea cunoştinţelor dobândite pe 
parcursul semestrului 

Examen scris 70% 

10.5. seminar - Evaluarea cunoştinţelor dobândite 
pe parcursul semestrului  
- elaborarea unei lucrări pe o temă 
dată 

- prezentare 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Studenţii trebuie să demonstreze că au dobândit: cunoştinţe specifice ȋn domeniul eticii şi al în PR şi 
publicitate; cunoştinţe de bază din domeniul eticii şi al deontologiei profesionale, cunoaşterea şi 
folosirea prevederilor legislative specifice specialiştilor în PR şi publicitate, cunoaşterea şi aplicarea 
normelor etice în PR şi publicitate. 

   
     

 
Coordonator de disciplină, nume prenume și 

semnătură 
      Lect. dr. Mihai Lisei 

 

Data 
15.04.2018 

 
Prof. univ. dr. Ioan Hosu, directorul DCRPP, 

  ............................................................... 
 

 
 


