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

Finate
Master

Finanţe şi Administraţie publică europeană

Politicile Uniunii Europene
2.5Semestrul

II

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
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
24
din care: 3.5 curs
12
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
126
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Cunoştinţe de: microeconomie, macroeconomie, istoria economiei,
economie mondială, dreptul afacerilor
4.2 de competenţe
Cunoştinţe de comportament în echipă, dezvoltarea abilităţilor de
observare, negociere, mediere
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 pr dare multimedia.
5.2. de desfăşurare a
Seminariile se desfăşoară în săli clasice de seminar, cu acces la
seminarului/laboratorului
Internet, dar şi la videoproiector.
6. Competenţele specifice acumulate

DA

1
12
ore
40
45
37
2
2

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

C1. Utilizarea avansată a politicilor, conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară europeană
în instituţiile şi administraţiile publice
C1.9 Cunoaşterea principalelor etape, paradigme şi instrumente ale construcţiei europene din perspectiva înfăptuirii
politicilor publice;
C1.10 Cunoaşterea metodelor şi proceselor specifice înfăptuirii şi evaluării politicilor UE;
C1.11 Înţelegerea şi cunoaşterea cadrului instituţional şi politic specific înfăptuirii principalelor politici ale UE;
C1.12 Analiza locului si rolului unora dintre politicile UE în dinamica lor la nivel comunitar şi global, precum şi la nivel
naţional, regional şi local;
C1.13 Analiza de conţinut a documentelor comunitare, precum şi cele de reglementare a principalelor politici ale UE;
C1.14 Interpretarea relevanţei şi pertinenţei politicilor UE în concordanţă cu obiectivele iniţiale ale respectivelor politici
comunitare;
C1.15 Cunoaşterea situaţiei României în înfăptuirea politicilor comunitare pe tot “parcursul” său european şi
dezvoltarea capacităţii de analizare a locului şi rolului României în procesul de extindere/aderare;
C1.16 Identificarea problemelor UE şi ale României în procesul de aprofundare şi extindere din perspectiva
regionalizării;
C1.17 Coroborarea intersectorială şi interdisciplinară a cunoştinţelor din diverse domenii conexe politicilor UE şi celor
aplicate la nivel naţional, precum şi regional;
C1.18 Analizarea impactului aderării României la UE din perspectiva înfăptuirii politicilor UE;
C1.19 Deprinderea şi utilizarea unui stil tehnic şi logic de elaborare a unor lucrări analitice privind modul de
implementare a unei politici la nivel comunitar, naţional, regional şi local;
C1.20 Formularea unor recomandări şi justificarea adecvată a acestora pentru soluţionarea unor cazuri concrete în
înfăptuirea politicilor UE la nivelul macro; mezo şi micro comunitar.
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)
Cursul Politicile Uniunii Europene are ca obiectiv principal îmbogăţirea
cunoştinţelor studenţilor îmbinând elemente din sfera disciplinelor cu caracter filosofic,
juridic şi economic.
La finalizarea cursului, masteranzii vor putea:
- cunoaşte politicile economice ale U.E.;
7.1 Obiectivul general al disciplinei
- promova aceste politici în vederea compatibilizării economiei româneşti
cu mecanismele U.E.;
evidenţia cauzele şi evaluarea efectelor directe şi propagate ale
aplicării politicilor economice în România.
 Prin predarea disciplinei Politicile Uniunii 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.
7.2 Obiectivele specifice
- să înţeleagă fundamentele juridice ale politicilor economice comune;
- să cunoască aspectele generale ale politicii industriale europene;
- să înţeleagă reforma instrumentelor în domeniul politicii comerciale;
- să înţeleagă domeniul concurenţei
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Capitolul 1.
Fundamentele juridice ale politicilor economice comune

Metode de predare

Observaţii

Prelegere
cu
ajutorul 2ore
videoproiectorului. Cursul va fi
interactiv, masteranzii fiind atraşi
în dezbateri, prin supunerea
discuţiilor a unor studii de caz.
Metode didactice utilizate în

Capitolul 2.
Politica industrială europeană.
 Aspecte generale ale politicii industriale europene
 Politica UE în diferite sectoare ale industriei europene
Capitolul 3.
Politica comercială europeană.
 Principii, obiective şi instrumente
 Reforma instrumentelor în domeniul politicii comerciale.
Capitolul 4.
Politica comercială europeană

Capitolul 5.
Politica în domeniul concurenţei

Capitolul 6.
Politica bugetară.

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);

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. Diaconescu M. – Economie Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
3. Suian P. – Integrarea vest-europeană, Edituira Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
4. Bică Ghe. – Economie Europeană, Editura Sitech, Craiova, 2005.
5. Popescu D. - Integrarea euroatlantică şi dezvoltarea economică, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
6. Matei V., Finanţe Internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2004.
7. Sută N.(coordonator) – Integrarea economică europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
8. Dumitru M.(coordonator) – Economia integrării europene, Editura ASE, Bucureşti, 2001.
9. Bîrzea C. – Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti, 2001.
10. Commelin B. – Europa Economică, Editura Institutului European, 1998.
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ
1. Câmpeanu V. – Tendinţe şi perspective ale agriculturii şi politicii agricole ăn lume, I.E.M., 1995.
2. Ballassa, Bela – The Concept and Forms of Integration, Lynne Riener Publishers Inc, London, 1994.
3. Bideleux, Robert & Richard Taylor – European Integration and Disintegration, Routledge Publishers, 1989.
4. Braudel, Fernand – Timpul Lumii, Ed. Enciclopedică, 1976.
5. Dent, Christopher M. – The European Economy, The Global Context, Routledge 1997.
6. Hine, R. C. – The Political Economy of European Trade, New York, 1995
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Fundamentele juridice ale politicilor economice La fiecare seminar, se vor face 2 ore
aplicaţii
practice,
conform
comune
tematicii.
2 ore
Politica industrială europeană
Masteranzii vor lucra individual şi
Politica agricolă comună
vor rezolva exerciţiile propuse la 2 ore
finalul temei de aplicaţie.
2 ore
Politica comercială europeană

Politica în domeniul concurenţei
Politica bugetară

2 ore

2 ore
Bibliografie
1. Matei V. - Integrarea europeană şi aderarea României la structurile europene, Editura Universitaria, Craiova, 2001;
2. Diaconescu M. – Economie Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

3. Suian P. – Integrarea vest-europeană, Edituira Dacia, Cluj-Napoca, 1997.
4. Bică Ghe. – Economie Europeană, Editura Sitech, Craiova, 2005.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului economic regional pentru promovarea valorilor aferente UE şi
proiectarea prospectivă şi propensivă a unor ţinte profesionale în sfera implementării şi evaluării politicilor UE.
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

