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ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
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  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
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 si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

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

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

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


	24 Anul de studiu: 2
	25 Semestrul: 2
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 3
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Introducerea studenţilor în problematica politicilor economice
	72 Obiectivele specifice: Explicarea rolului si a locului actorilor economici in noua configuratie globala;Prezentarea principalelor politici economice;Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege mecanismul de functionare a fiecărei politici; Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului;Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.
	81 CursRow1: Economie globală versus economie regională și națională
	81 CursRow2: Piata Interna, spatiul de aplicare al politicilor economice 
	81 CursRow3: Bugetul Uniunii Europene si politica fiscal-bugetara
	81 CursRow4: Politica de ocupare a fortei de munca si politica sociala
	Bibliografie: 1. Buda, Daniel, Politica de coeziune- o sansa pentru dezvoltarea regiunilor Uniunii Europene, Ed. Accent, 2019, Mod de accesare:Biblioteca Centrala Universitara2. Cram, Lane,  Policy Making in the EU. Conceptual lenses and the integration process, Routledge, London, 2017. Mod de accesare: Biblioteca Centrala Universitara 3. Krugman, Paul , Obstfeld Maurice, International Economics, Theory and Policy, Third Edition, Harper Collins College Publishers, 1994. Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară4. Lutas, Mihaela, Uniunea Europeană. Mecanismul integrării. Ed. Dacia Cluj Napoca, 2004, ISBN 973-35-1915-4, 215 pag.  Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară5. Tache, Ileana, Politici economice europene, Ed. Economica Bucuresti, 2014, Mod de accesare:Biblioteca Centrala Universitara6. Wallace, Hellen, Wallace, William, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeana, Ed. a sasea, Institutul European din Romania, București, 2015 , Mod de accesare: Centrul de documentare, Institutul European din Romania,  Biblioteca Facultații de Studii Europene
	82 Seminar  laboratorRow1: Principalii actori ai globalizarii eonomice. Locul Uniunii Europene
	Metode de predareRow1_2: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Piata Interna- viziunea lui Jaques Pelkmans privind cresterea importantei Pietei Interne in cresterea economica a Uniunii Europene
	Metode de predareRow2_2: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Constructia bugetului comunitar pentru perioada 2021-2027
	Metode de predareRow3_2: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Diferente de abordare a politicii sociale la nivelul statelor membre-studii de caz
	Metode de predareRow4_2: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Finantarea PAC prin bugetul comunitar in diferite perioade de finantare
	Metode de predareRow5_2: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Exemple de succes in utilizarea instrumentelor politicii de coeziune
	Metode de predareRow6: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Gestionarea dependentei de importuri de energie a Uniunii Europene 
	Metode de predareRow7: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Relatiile economice ale UE cu terte tari, ca parte a PESC
	Metode de predareRow8: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Fuziuni si achizitii la nivel comunitar-studii de caz
	Metode de predareRow9: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Politica cursului de schimb in zona Euro
	Metode de predareRow10: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Green Economy- studiu de caz Romania
	Metode de predareRow11: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Exista o politica industriala comuna la nivelul UE? 
	Metode de predareRow12: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Coridoare europene de transport- studiu de caz
	Metode de predareRow13: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Viitorul economiei europene in context global
	Metode de predareRow14: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Examen scris
	102 Metode de evaluare: Examen scris
	fill_8: 60% 
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Activităţi aplicative recomandate şi participarea activă pe parcursul întâlnirilorTeste  și studii individuale
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Activităţi aplicative recomandate şi participarea activă pe parcursul întâlnirilorTeste și studii individuale
	fill_11: 30% 
	fill_13_2: 10%
	fill_14: Pentru nota 5:Asimilarea unor concepte de bază privind economia europeană şi mondială reflectate la nivelul examenului scris, cât și a activităților aplicative recomandate/testelor de pe parcursul semestrului/ abordarea studiilor individuale propuse de titularul disciplinei. Lucrările elaborate de către studenţi pe parcursul semestrului vor avea în mod obligatoriu caracter de originalitate.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Masterat
	Programul de studii:  Leadership și Comunicare în Organizații Internaționale
	Titular curs: Prof. univ. dr. Mihaela LUȚAȘ
	Titular seminar: Prof. univ. dr. Mihaela LUȚAȘ
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 36
	total ore curs: 24
	total ore seminar: 12
	studiu: 40
	documentare: 25
	pregatire: 12
	examinari: 4
	altele: 
	Total ore studiu individual: 84
	Total ore pe semestru: 120
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: 
	conditii seminar: 
	competente profesionale: C4.1. Definirea, descrierea şi explicarea elementelor specifice economiei europene şi, a metodelor şi principiilor de elaborare a politicilor si de  functionare a Pietei Unice a Uniunii Europene C4.2. Utilizarea cunostintelor dobandite in analize de caz pe diferitele politici economice  ale Ununii Europene.
	competente transversale: CT3. Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de aplicare a politicilor economice in contextul larg al politicilor Uniunii Europene
	81 CursRow5: Politica agricola comuna 
	Metode de predareRow1: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	Metode de predareRow2: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	Metode de predareRow3: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	Metode de predareRow4: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	Metode de predareRow5: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: 
	Domeniul de studiu:  Relații Internaționale și Studii Europene
	21 Denumirea disciplinei: Politici economice europene
	8: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	6: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	7: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	9: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	11: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	12: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	13: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	14: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	10: Abordare interdisciplinară;  expunere teoretică, prin mijloace auditive şi vizuale; studii de caz; curs interactiv.
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Politica de coeziune economica si sociala si dezvoltare regionala
	bce: Politica privind energia
	cde: Politica externa si de securitate comuna-componenta economica
	def: Politica privind concurenta in Uniunea Europeana
	efg: Politica monetara 
	fgh: Politica de mediu a Uniunii Europene
	ghi: Politica industriala a Uniunii Europene
	hij: Politica privind transporturile
	ijk: Capacitatea politicilor economice de a modela spatiul european in context actual
	Bibliografie_212: 1. Buda, Daniel, Politica de coeziune- o sansa pentru dezvoltarea regiunilor Uniunii Europene, Ed. Accent, 2019, Mod de accesare:Biblioteca Centrala Universitara2. Cram, Lane,  Policy Making in the EU. Conceptual lenses and the integration process, Routledge, London, 2017. Mod de accesare: Biblioteca Centrala Universitara 3. Krugman, Paul , Obstfeld Maurice, International Economics, Theory and Policy, Third Edition, Harper Collins College Publishers, 1994. Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară4. Lutas, Mihaela, Uniunea Europeană. Mecanismul integrării. Ed. Dacia Cluj Napoca, 2004, ISBN 973-35-1915-4, 215 pag.  Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară5. Tache, Ileana, Politici economice europene, Ed. Economica Bucuresti, 2014, Mod de accesare:Biblioteca Centrala Universitara6. Wallace, Hellen, Wallace, William, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeana, Ed. a sasea, Institutul European din Romania, București, 2015 , Mod de accesare: Centrul de documentare, Institutul European din Romania,  Biblioteca Facultații de Studii Europene


