
 
 
        Curs : - Diplomaţia publica si minorităţile etnice si naţionale 

 
Cadru didactic: Prof.univ.dr. Adrian Ivan 

 

CHESTIONAR PRIVIND BIBLIOGRAFIA 

VARIETATEA SURSELOR BIBLIOGRAFICE Punctaj 

1 2 3 4 5 

1. Bibliografia a fost în concordanţă cu materialul didactic utilizat la cursul 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale 

     

2.Menționați câteva propuneri de îmbunătăţire a bibliografiei utilizate la 

curs 

 

 

3.Informaţiile prezentate în cadrul cursului au fost de actualitate?      

4. Ați avut dificultăţi în identificarea materialelor bibliografice?      

5. Ați procurat ușor materialele bibliografice propuse de cursul Diplomația 
publică și minoritățile etnice și naționale?   

     

6. Au fost prezentate lucrări cu care cursanţii erau deja familiarizaţi din 

lectura personală ? 

     

7. Procentual care a fost cuantumul surselor bibliografice clasice în cadrul 

acestui curs? 

 

8. Preferați utilizarea de surse bibliografice electronice în cadrul cursului 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale?   

     

9.Au fost folosite și surse bibliografice în limbi străine, de circulaţie 

internaţională?  

     

10. Considerați că bibliografia interdisciplinară vă este de folos?      

11. Numiţi cel puţin o tematică prezentată în cadrul cursului Diplomația 

publică și minoritățile etnice și naționale pentru care s-a recomandat 

utilizarea de surse bibliografice interdisciplinare 

 

12. Considerați că ați fost încurajaţi să identificați singuri şi alte surse 

bibliografice? 

     

CUNOAŞTEREA MATERIEI/STĂPÂNIREA SUBIECTULUI  

13. Cursului a cuprins referiri la autori reprezentativi ai domeniului?       



 
 

14. Numiţi cel puţin un autor reprezentativ din domeniul cursului 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale 

 

15. Au fost menționate publicaţii de specialitate reprezentative pentru 

domeniul de cercetare al cursului? 

     

 16).Numiţi cel puţin o publicaţie de specialitate reprezentativă pentru 

domeniul de cercetare Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE  

17.Numiți cel puțin 3 surse de obţinere a informaţiilor  legate de cursul 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale 

 

 

 

 

18. Ați învățat metodele de citare corectă a surselor în cadrul acestui curs?      

19. Știți să evitați plagiatul prin inserarea notelor de subsol?      

20. Preferați să folosiți informații din mediul virtual, cunoscând însă 

capcanele acestor tipuri de informații?  

     

 

CHESTIONAR PRIVIND STRUCTURA CURRICULEI 

Calitatea şi relevanţa subiectelor din curriculă Punctaj 

1 2 3 4 5 

1. Obiectivele cursului Diplomația publică și minoritățile etnice și 

naționale au fost bine stabilite în prezentarea acestuia? 

     

1.a.Care au fost obiectivele cele mai importante ale cursului? Identificați 

minim un obiectiv 

 

 

1.b.Au existat obiective importante care nu s-au regăsit în curs? Dacă 

răspunsul este pozitiv, vă rugăm prezentați aceste obiective 

 

 

2. Credeți că subiectele cursului Diplomația publică și minoritățile etnice și 

naționale se încadrează logic în etapele curriculumului? 

     

3. Subiectele cuprinse în structura cursului au fost relevante?       

3.a Credeți că pot fi adăugate subiecte suplimentare? Care sunt acestea – 

menționați minim unul 

 



 
 

4.  Modulul de curs Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale s-

a încadrat în tematica generală a masteratului de Diplomaţie Publică ? 

     

4.a.Credeți că și alte cursuri conexe cu Diplomația publică și minoritățile 

etnice și naționale se pot regăsi în structura masteratului de Diplomaţie 

Publică? Exemplificați cu minim un curs 

 

5. Pe parcursul predării cursului Diplomația publică și minoritățile etnice și 

naționale au existat abateri de la structura inițială?  

     

5.a. Nominalizați cel puțin una din aceste abateri 

 

 

6. Orele alocate predării cursului Diplomația publică și minoritățile etnice 

și naționale au fost suficiente pentru a cuprinde întreaga temática? 

     

7. Credeți că curriculumul cursului Diplomația publică și minoritățile 

etnice și naționale a fost structurat conform nevoilor dvs.?  

     

8. Credeți că subiectele cursului Diplomația publică și minoritățile etnice și 

naționale sunt interdisciplinare?  

     

9. Precizaţi, dacă este cazul, ce alte teme ar trebui să se regăsească în cursul 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale  

 

10. Intervalul de timp alocat cursului Diplomația publică și minoritățile 

etnice și naționale a fost suficient?  

     

Evoluţia lectorilor şi a colectivului de cursanţi în raport cu obiectivele 

curriculei 

 

11. Vi s-a cerut părerea pentru îmbunătăţirea curriculumului cursului 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale?  

     

12. Ați discutat și probleme tangențial legate de curs?       

13. Profilul profesional şi academic al lectorului /expertului s-a încadrat 

bine în obiectivele şi cerinţele cursului:  

     

14. Standardele curriculare de performanţă stabilite pentru cursul 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale au fost în concordanţă 

cu profilul profesional şi academic al lectorului/expertului? 

     

15. Standardele curriculare de performanţă stabilite pentru cursul de      



 
 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale au fost în concordanţă 

cu resursele bibliografice recomandate / puse la dispoziţie? 

CHESTIONAR PRIVIND COMPETENŢELE SPECIFICE  

CERUTE DE POTENŢIALII ANGAJATORI 

 
COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

Punctaj 
 

1 2 3 4 5 

COMPETENŢE PROFESIONALE  

1. Informaţiile din cuprinsul cursului Diplomația publică și 

minoritățile etnice și naționale v-au făcut să înțelegeți 

termenii de minoritate etnică și națională și legătura dintre 

problematica minorităților și diplomația public?  

     

2. Sunteţi capabil/ă să aplicaţi cunoştinţele dobândire la 

cursul Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale  

la un viitor loc de muncă? 

     

3. Puteţi emite soluţii pentru unele situaţii problematice 

constatate la nivel internaţional legate de minoritățile 

naționale?  

     

4. Sunteți pregătit/ă pentru a elabora o sinteză care să arate 

modalitate în care OSCE apără drepturile minorităților?  

     

5. Credeţi că informaţiile prezentate la cursul Diplomația 

publică și minoritățile etnice și naționale v-au ajutat să 

înţelegeţi corelaţia dintre situaţia de fapt existentă în 

societatea contemporană şi problematica minorităților? 

     

6. Este util cursul Diplomația publică și minoritățile etnice 

și naționale pentru dobândirea unor noțiuni generale cu 

privire la diplomația publică? 

     

7. Audierea prelegerilor cursului Diplomația publică și 

minoritățile etnice și naționale v-au format deprinderea de a 

lucra eficient în echipă?   

     

8. La finalul cursului ați înțeles modul în care sunt apărate      



 
 

drepturile minorităților?  

9 Conţinutul cursului v-a ajutat să înţelegeţi diversitatea 

socială şi să alegeţi soluţia optimă la problemele cu care se 

confruntă societatea? 

     

10. Puteți analiza rolul instituțiilor internaționale în 

prevenirea conflictelor interetnice?  

     

11. Statutul minorităților se reflectă în strategia de 

diplomație publică a țărilor?  

     

12.Consideraţi că în cadrul cursului Diplomația publică și 

minoritățile etnice și naționale aţi  acumulat suficiente 

informaţii referitoare la rolul şi locul minorităților entice și 

naționale într-un stat? 

     

13. Credeți că informaţiile prezentate în cuprinsul cursului 

Diplomația publică și minoritățile etnice și naționale v-au 

ajutat să acţionaţi creativ în soluţionarea unor probleme 

sociale noi apărute în societate? 

     

14. Conţinutul cursului v-a ajutat să culegeţi  informaţiile 

necesare pentru analizarea şi interpretarea tipologiei 

minorităților etnice și naționale? 

     

COMPETENŢE TRANSVERSALE  

15. După definitivarea  cursului Diplomația publică și 

minoritățile etnice și naționale consideraţi că sunteţi 

capabil/ă să puneţi în aplicare tehnici de muncă eficientă 

într-o echipă multidisciplinară pe problematica cursului?  

     

16. Cursul a reuşit să vă dezvolte o gândire critică cu privire 

la explicarea şi interpretarea noțiunilor de minoritate etnică 

și națională în evoluţia istorică şi în contextul specific 

societăţii actuale? 

     

17.Acest curs a reuşit să vă dezvolte o disponibilitate pentru 

dialog şi schimb de idei ? 

     



 
 

18.Sunteţi capabil/ă să vă asumaţi responsabilităţi pentru a 

rezolva probleme şi situaţii concrete, relative la cunoaşterea 

conflictelor internaționale în care au fost implicate 

minoritățile etnice? 

     

19. Puteti organiza o dezbatere legată de managementul 

conflictelor interetnice și apoi evalua rezultatul acesteia?  

     

20. Consideraţi că aveţi capacitatea de a utiliza 

instrumentele teoretice dobândire la cursul Diplomația 

publică și minoritățile etnice și naționale în fundamentarea 

de proiecte şi programem? 

     

ÎNTREBĂRI DE CONCLUZIONARE  

21. Credeți că disciplina Diplomația publică și minoritățile 

etnice și naționale răspunde în totalitate competenţelor 

specifice profesionale cerute de angajatori? 

     

22. Consideraţi ca acest curs răspunde în totalitate 

competenţelor specifice transversale cerute de angajatori? 

     

23. Consideraţi că în cadrul cursului Diplomația publică și 

minoritățile etnice și naționale  ar mai trebui incluse şi alte 

informaţii, elemente, concepte care să vă dezvolte anumite 

competenţe în domeniul diplomaţiei publice? Daca da, care 

ar fi acelea ? (enumeraţi minin 2) 

 

24. Care consideraţi că au fost competenţele profesionale 

obţinute de dumneavoastră ca urmare a participării la acest 

curs? Identificați minim două 

 

 

25. În opinia dumneavoastră, care consideraţi că au fost 

competenţele transversale obţinute ca urmare a participării 

la acest curs? 

 

 
Realizat,  

Prof.univ.dr. Adrian Ivan   - Expert stiintific 
 



 
 
 


