
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ 

1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 

1.3 Departamentul ISTORIE IN LIMBA MAGHIARA 

1.4 Domeniul de studii RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE 

1.5 Ciclul de studii BA 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE IN LIMBA 

MAGHIARA 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE IN ECONOMIA INTERNATIONALA 

2.2 Titularul activităţilor de curs HUNYADI ATTILA GABOR 

2.3 Titularul activităţilor de seminar HUNYADI ATTILA GABOR 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP

EC

IA

L 

 

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 şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 4 

Examinări  3 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore 

studiu 

individual 

42 

3.8 Total ore 

pe semestru 

56 

3.9 Numărul 

de credite 

7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a   



cursului 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  

 



6. Competenţele specifice acumulate 

Com

peten

ţe 

profe

siona

le 

 C1 

 Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si 

internationale 

 Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi internaţionale 

-Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul relaţiilor internaţionale în descrierea şi 

explicarea evenimentelor sau proceselor 

-Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din 

domeniul relaţiilor internaţionale 

-Aprecierea complexitatii problemelor legate de comunicare interculturală  

-Realizarea, individual sau în echipă, a unui proiect profesional în domeniul impactului 

teoriilor relaţiilor internaţionale si comunicarea acestuia in cel putin o limba de circulatie 

internationala 

  teorii ale negocierii internationale - managementul cooperarii si conflictului - precursori si 

teoreticieni ai relatiilor internationale - economia politica internationala - abordarea 

sociologica in relatiile internationale 

 C4 

 Proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene 

 Elaborarea de analize de specialitate în domeniul relaţiilor  internaţionale și afacerilor 

europene. 

-Aplicarea metodelor de expertiză de specialitate în evaluarea unui studiu de caz 

Com

peten

ţe 

trans

versa

le 

 CT2 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare 

diverselor paliere ierahic 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 A kurzus a nemzetközi gazdasági kapcsolatok változását, alakulását 

ismerteti, a világgazdaság mozgását a XIX. Század végétől a XX. 

század végéig, XXI. század első évtizedéig.  

 Az említett időszakot három tengely mentén tárgyaljuk:  

 A főbb közgazdaság-elméleti iskolákat és gazdaságpolitikai 

gyakorlatot ismertetjük és elemezzük (pl. merkantilizmus, 

liberalizmus, nacionalizmus manchesterismus, keynesianizmus, 

szocializmus, monetarizmus, struktúralizmus, internacionalizmus);  

 megismerjük a közgazdaságtan és világgazdaságtan alapfogalmait: pl. 

növekedési és fejlettségi mutatók (GDP, GNP, komparatív előnyök, 

gazdaságpolitikák), valamint a világgazdaságtanban használt 

statisztikai, leíró és analitikus módszereket, technikákat. 

 Elemezzük különböző állami, regionális, kontinentális és gazdasági 

entitások világgazdasági helyzetét, politikáit, amelyek az államközi, 

nemzetközi és transznacionális gazdasági kapcsolatokat befolyásolják  

  

7.2 Obiectivele specifice  Végigkísérjük a nemzetközi gazdasági-pénzügyi-kereskedelmi 



 

 

 

 

 

 

szervezetek (pl. ENSZ, VilágBank, IMF, GATT, WTO) létrejöttét, 

fejlődését, funkcióit és alakulását, alkalmazkodását az első 

globalizáció időszakától a második globalizációig. Felbecsüljük 

melyek a legfontosabb aktorai a világgazdaságnak, milyen regionális 

gazdasági tömbösödési vagy egyéb technikákkal alkalmazkodnak az 

aktorok a változó gazdasági, pénzügyi, éghajlati változásaihoz. 

 A szemináriumokon közgazdasági gondolkodók írásait, elemzéseit, 

különösen a Közép-Kelet Európai, magyarországi, erdélyi és romániai 

gazdasági gondolkodók műveit, életpályáját dolgozzuk fel. Igény 

esetén, a nemzetközi kapcsolatok tanulmányozását könnyítendő, 

kiegészítendő a jelenkori nemzetközi gazdasági-pénzügyi-

kereskedelmi szervezetek (pl. ENSZ, VilágBank, IMF, GATT, WTO) 

jelentéseit, elemzéseit, világgazdaságkutató intézetek policy papereit 

olvassuk, elemezzük, statisztikai évkönyvek és éves jelentések 

módszereit gyakoroljuk, adatait értelmezzük.  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Bevezetés: (fogalomtörténet, fogalomelemzés).  

A világgazdaság, nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

kutatásának módszertana. 

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

Nemzetgazdaságtani iskolák, elméletek és 

közgazdászok: 

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

Nemzetgazdaságok története. A XIX. század második 

fele és a XX. Század első fele. Az aranystandard 

rendszer (latin Monetáris Unió) (1870-1914). 

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

A két világháború közötti világgazdaság. Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

A világgazdaság feldarabolódása a második 

világháború előtt és alatt. A kereskedelmi és 

gazdasági kapcsolatok újjáépítése 1945 után. 

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

Az 1945 utáni pénzügyi-kereskedelmi-gazdasági Prelegere, prezentare  



világrend. A Bretton Woods-i rendszer. Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

A bipoláris nemzetközi világrend és az el nem 

kötelezett államok gazdaságai. A Szovjet tömb 

gazdasági rendszere (KGST). 

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

Regionális tömbök és integrációs elméletek. Az 

európai integráció kezdetei és folyamata.  

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

Az amerikai gazdasági tömb. AEÁ, Kanada és 

NAFTA, Dél-Amerika. Afrikai, ázsiai integrációs, 

regionális tömbök: ASEAN, APEC, OAU. 

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

Az 1970-es évek recessziója. Kőolaj és energia. 

OPEC és OECD. 

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

Nemzetközi világrend. Nemzetközi szerződések és 

szervezetek. Az ENSZ család. Kormányközi 

szervezetek (IGO). Kereskedelmi egyezmények és a 

Világkereskedelmi szervezet (World Trade 

Organization WTO)  

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

Nemzetközi cégek. A G-7 és a G-8 konferenciák. Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 

A világgazdaság és a globalizáció az 1990-2000-es 

években. Ökológia és energia. Fenntartható fejlődés.  

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 

 



A nemzetközi gazdasági-pénzügyi diplomácia 

alapkérdései az ezredfordulón.  

Prelegere, prezentare 

Power Point, 

problematizare, 

retorica diplomatica, 

studii de caz de teorii 

in relatii 

internationale 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Alapfogalmak/kulcsszavak: világgazdaság, nemzetközi 

gazdaság, trasznacionális kapcsolatok, fejlődés, 

növekedés, GDP, bruttó hazai termék, netto hazai 

termék, Human Development Index, valuta, 

konvertibilitás, pénz, valuta, érték, csere, piac 

külkereskedelmi mérleg, államháztartási mérleg, 

hiány, gazdaságpolitika, politikai program, 

kormányprogram, válság, válságkezelés. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: pénz, valuta, érték, csere, 

piac, merkantilizmus, szabad kereskedelem, 

protekcionizmus, liberális kapitalizmus, 

marginalizmus, keynesianizmus, irányított gazdaság, 

szocializmus, jóléti állam, monetarizmus. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: pénz, protekcionizmus, 

liberális kapitalizmus, marginalizmus, aranystandard, 

szabad kereskedelem, első globalizáció 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: versaillesi békerendszer, J. 

M. Keynes, a béke gazdasági következményei, 

világgazdasági válság, krach, protekcionizmus, 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

 



eladósodás, jóvátétel, külföldi kölcsönök, újjáépítés, 

pénzügyi leértékelési verseny. 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

Alapfogalmak/kulcsszavak: hadi gazdaság, totális 

háború, anyagháború, technológia, békeszerződések, 

bipoláris világ, kommunizmus, Nyugat-Európai 

Újjáépítési Terv (Marshall-segély), európai 

egységfolyamat. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: Breton-Woods-i pénzügyi 

konferencia, Keynes, bancor-fiktív valuta, Nemzetközi 

Valutaalap, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési 

Bank, Általános Vámtarifa és Kereskedelmi 

Egyezmény (GATT). 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: Kölcsönös gazdasági 

Segélynyújtási Tanács, szocialista tömb, bipoláris 

világ, tervutasításos gazdaság, államosítás, 

kollektivizálás, tervhivatal, terv-rendszer, ötéves terv, 

második világ, harmadik világ, el nem kötelezettek, 

Bandung, disszidencia, reform-marxisták, 

rendszerváltás. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: gazdasági integrációs 

lépcsőfokok, legnagyobb kedvezmény elve, 

kereskedelmi szerződések, szabadkereskedelmi övezet, 

vámcsökkentés, vámunió, gazdasági és monetáris 

unió, valutaunió, preferenciális rendszerek, EFTA, 

ASEAN, NAFTA, MERCOSUR, FÁK, CEFTA, APEC, 

OAU. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: valuta-zónák, 

konvertibilitás, világkereskedelmi részesedés, yen-

tömb, dollár-paritás, világpénz, tőzsdék, árfolyamok.  

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: ciklikusság-elmélet, 

Kondratjev-ciklusok, Rostow növekedési modellje, 

stagnálás, depresszió, krach, csőd, technológiai 

forradalom, stagfláció, infláció, bojkott, konjunktúra, 

szénhidrát alapú gazdaság, gazdasági hatékonyság, 

energiakimélő technológia, Kőolajkitermelő Államok 

Szervezete, OPEC, OAPEC, OEEC, OECD. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak:nemzetközi fejlesztési 

programok, segélynyújtás, külföldi kölcsönök, 

beruházások, nemzetközi cash-flow, adósságcsapda, 

fejlődő országok, harmadik világ, segélyprogramok, 

IBRD, IDA, MIGA, IMF. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: transznacionális 

vállalatok, multinacionális cégek, G20, G7, G8, 

OECD konferenciák, Davos. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

 

Alapfogalmak/kulcsszavak: transznacionális Analiza de text,  



kapcsolatok, globalizáció, külföldi direkt befektetések 

FDI, klímaváltozás, ökológiai lábnyom, üvegházhatás, 

szénkibocsátások, kyoto-i protokollum, ENSZ, 

Közgyűlési határozatok, Koppenhágai Klíma-csúcs. 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 

Alapfogalmak/kulcsszavak: adaptáció, ökológiai 

kihívások és megoldások, Koppenhága, világrend, 

világkormány, ENSZ-reform. Világgazdasági 

recessziós hullám, Világgazdaság-kutató intézetek, 

ökológiai programok, megújuló erőforrások, 

energiakímélő technológia, fenntartható fejlődés. 

Analiza de text, 

exercitii de 

terminologie, 

statistici, studii de 

caz, problematizare, 

simulare situatii 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările 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 Curs Prezentarea cunostintelor Examen, grila 40 

Asimilarea terminologiei   

10.5 Seminar/laborator Prezenta la seminarii Colocviu  60 

Cunoasterea bibliografiei   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


