FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2.Titularul activităţilor de curs
2.3.Titularul activităţilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Craiova
Departamentul de Ştiinţe Economice

Finante
Master

Finanţe şi Administraţie publică europeană

Uniunea Europeană şi integrarea României în structurile europene
2.5Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

E 2.7Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
108
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Număr de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de: microeconomie, macroeconomie, istoria economiei,
economie mondială
4.2 de competenţe
Cunoasterea obiectivelor si metodei constructiei europene
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la Internet şi cu
echipament de predare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.

DA

1
14
ore
30
40
34
2
2

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Utilizarea avansată a politicilor, conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară europeană
în instituţiile şi administraţiile publice
C1.6 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii,
procese, proiecte etc. asociate domeniului
-Identificarea principiilor funcționării instituţiilor europene și organizațiilor internaţionale
-Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente de studiere, adecvate scopului observării diferitelor tipuri procese şi
fenomene din interiorul UE
- Utilizarea şi interpretarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor elementare şi nodale (înţelegerea abordărilor
sistemice, a semnificaţiei principiilor de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi autorităţilor publice naţionale, în
spaţiul administrativ european, a sistemului instituţional european, a politicilor europene şi a reformelor publice)
- Explicarea mecanismelor decizionale în cadrul instituțiilor europene și organizațiilor internaţionale
C1.7 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului
în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea principalelor baze de date referitoare la acte normative din România şi Uniunea Europeană pentru
identificarea celor mai importante norme relevante pentru diverse aspecte concrete ale funcţionării unor instituţii şi/sau
structuri administrative
- Aplicarea conţinutului legislativ şi normativ european privind afacerile şi politicile publice europene şi utilizarea
conceptelor, teoriilor de bugetare a activităţilor în context organizaţional european
C1.8 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii,
procese, proiecte etc. asociate domeniului
-Aplicarea metodelor de bază în analiza politicilor publice şi a pieţei interne, în dezvoltarea afacerilor publice europene
şi evidenţierea bunelor practici europene pentru realizarea unor programe cu suport financiar european
- Identificarea şi descrierea tipurilor de relaţii care se stabilesc între mediul politico-administrativ, mediul economic şi
mediul social global European
-Monitorizarea unor situaţii tip prin măsurarea gradului de evoluţie regională în afacerile internaţionale

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 abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și
dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul Uniunea Europeană şi integrarea României în structurile
europene are ca obiectiv principal îmbogăţirea cunoştinţelor masteranzilor îmbinând
elemente din sfera disciplinelor cu caracter filosofic, juridic şi economic.
Prin parcurgerea cursului se urmăreşte:
 cercetarea cadrului conceptual al integrării;
 Examinarea complexă şi multilaterală a integrării – a) cauzele care
o determină; b) factorii care o favorizează; c) efectele pe care le
generează; d) scopurile pe care le urmăreşte;
 Studierea apariţiei şi evoluţiei integrării economice europene;
 Analiza transformărilor cantitative şi calitative care decurg din
dezvoltarea procesului integrării.
7.2 Obiectivele specifice
Prin predarea disciplinei Uniunea Europeană şi integrarea României în
structurile europene se urmăreşte cunoaşterea conceptelor de bază privind
înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe
specifice cu privire la politicile Uniunii Europene.
La finalizarea cursului, masteranzii vor putea:
- Cunoaşte şi analiza relaţiilor economice ale României cu U.E.;
- Analiza relaţiilor economice România - U.E. prin prisma dezvoltării
procesului integrativ.
- Determina factorilor favorizanţi în creşterea relaţiilor economice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Capitolul 1.
Evoluţii conceptuale asupra ideii de integrare;
Capitolul 2.
Teorii ale integrării economice
Capitolul 3.
Tipologia integrării economice
Capitolul 4.
Apariţia şi evoluţia ideii de integrare europeană
Capitolul 5.
Evoluţia de ansamblu a integrării europene
Capitolul 6.
Cadrul instituţional al UE
Capitolul 7.
Uniunea economică – principala etapă în construcţia UE
Capitolul 8.
Apariţia şi evoluţia UEM
Capitolul 9.
Fundamentele istorice ale relaţiilor România - U.E.
Capitolul 10.
Cadrul juridic şi instituţional al relaţiilor România - U.E.
Capitolul 11.
Evoluţia relaţiilor economice între România şi U.E.
Capitolul 12.
România şi politica regională a U.E.
Capitolul13.
Perspectivele relaţiilor dintre UE şi România

Metode de predare
Prelegere
cu
ajutorul
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în
procesul
de
predare
(clasice/moderne)
Metode de transmitere şi
însuşire de cunoştinţe:
- de comunicare orală, expozitive
(povestirea,
descrierea,
instructajul)
şi
conversative
(conversaţia euristică, discuţia
colectivă, problematizarea);
- de comunicare scrisă (lucrul cu
manualul), lectura explicativă,
lectura independentă, etc.
Metode de învăţare dirijată sau
nedirijată:
- metode de observare directă
(observarea sistematică şi
independentă, experimentul,
studiul de caz);
- metode de studiu cu ajutorul
modelelor;
- instruire programată şi învăţare
asistată de calculator.
Metode bazate pe acţiune:
- metode de învăţare bazate pe
acţiune directă (exerciţii,
probleme, lucrări practice);

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Matei V. - Integrarea europeană şi aderarea României la structurile europene, Editura Universitaria, Craiova, 2001;
2. Matei V. - România şi Uniunea Europeană - perspective ale integrării, Editura Eficient, Bucureşti, 2002;
3. Matei V., Neţoiu T. - Finanţe internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2004;
4. Luţaş M. - Integrarea economică europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
5. Popescu D. - Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
6. Constantinescu N. – Istoria gândirii economice româneşti – studii, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
7. Dobrescu E. – Integrarea economică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1996.
8. Nechita V. – Integrarea Europeană, Editura Deşteptarea, Bacău,1996.
9. Olaru D. - Integrarea vest-europeană, Editura Politică, Bucureşti, 1988.
10. Popescu D. - Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
11. Silaşi G. - Integrarea Monetară Europeană, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 1998;
12. Guţă N. - Istoria comerţului exterior şi a politicii comerciale româneşti, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
8.2 Seminar/laborator
Evoluţii conceptuale asupra ideii de integrare
Teorii şi grade ale integrării economice
Tipologia integrării economice
Apariţia şi evoluţia ideii de integrare europeană
Evoluţia de ansamblu a integrării europene
Fundamentele istorice ale relaţiilor România - U.E.
Baza legală a relaţiilor România - U.E.
Cadrul investiţional al relaţiilor România - U.E.

Metode de predare
Observaţii
La fiecare seminar, se vor face 2 ore
purta discuţii conform tematicii.
1 ora
1 ora
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
1 ora

Evoluţia relaţiilor economice între România şi U.E.
1 ora
Analiza procesului investiţional al U.E. în România
1 ora
România şi politica regională a U.E.
1 ora
Bibliografie
1. Matei V. - Integrarea europeană şi aderarea României la structurile europene, Editura Universitaria, Craiova, 2001;
2. Matei V. - România şi Uniunea Europeană - perspective ale integrării, Editura Eficient, Bucureşti, 2002;
3. Matei V., Neţoiu T. - Finanţe internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2004;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Invitarea unor specialişti în domeniul fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare pentru susţinerea de prelegeri în cadrul
anumitor seminarii, în vederea identificării unor probleme de reţinut pentru analiză şi predare. Discutarea conţinutului disciplinei cu
reprezentanţi ai mediului economic şi al administraţiei publice regionale pentru aprofundarea anumitor teme si probleme specifice
disciplinei.
10. Evaluare
Prezenţa şi implicare
la ore

1 0 %

Activitate seminar

Evaluare periodică

%

%

Referat

3

0

Activitate laborator

%

%

%

Proiect

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală

6

0

%

Repartizate:

scris

6

0

%

oral

-

%
%]

Nota:Conditie obligatorie pentru evaluarea finala: intocmirea si sustinerea referatului.

Data completării:

Data avizării în
departament:

Titular de curs,

Titular de seminar,

Director Departamentul de Ştiinţe Economice,

