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

Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Economie
Științe Economice
Contabilitate
Licență
Contabilitate si informatica de gestiune

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 2.5 Semestrul

II

Economie europeană
Conf. univ. dr. Malanca Iuliana Marina
Conf. univ. dr. Malanca Iuliana Marina
C
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

OB.

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
28 din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs și seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
28
25
18
25
2
2
72
100
4

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Macroeconomie
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare
a cursului
5.2. de desfășurare
a seminarului

• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru
exemplificări
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic, bazandu-se pe intrebari si raspunsuri
legate de cursul prezentat, precum si intrebari de tip grila cu discutarea a
raspunsurilor in cadrul seminarului

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C3.3. Identificarea si selectarea factorilor care influenteaza functionarea organizatiei/regiunii economice.
C3.4. Evaluarea si clasificarea factorilor care influenteaza functionarea organizatiei/regiunii economice

Competențe
transversale

CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de
relationare si munca eficienta in cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor
de invatare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei

Asimilarea limbajului, teoriilor şi metodelor de cercetare din domeniul specific
economiei europene și înțelegerea funcționării entităților și macrodecidenților din
cadrul UE.

7.2 Obiectivele specifice

Înțelegerea mecanismelor specifice pieței comunitare.
Cunoașterea interacțiunilor dintre economiile europene, dar și dintre acestea și terțe
țări.
Asigurarea cunoștințelor economice, sociale și politice vizând comunitatea
europeană și viitorul acesteia.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie)
Cap.1.
Elemente introductive de istorie a formării UE
Cap. 2.
Instituțiile specifice funcționării UE
Cap. 3.
Politicile economice ale UE
Cap. 4.
Aspecte economice ale UE și viitorul acesteia
Cap. 5.
România în cadrul comunitar multilateral
Total = 14 ore

Metode de predare
prelegere
2 ore
4 ore
4 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie:
a) referințe principale (bibliografie minimală):
1. Miron, Dumitru (coord.), 2006, Economia Uniunii Europene, Ed. Luceafărul, București.
2. Trifu Al., Lupu Diana (2007) Economie și construcție europeană, Ed. Performantica, Iași.
3. Surse Internet ale Uniunii Europene, date Eurostat
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie)
Metode de predare
1. Formarea UE și aderarea în valuri
4 ore
Studii de caz,
2. Principalele domenii abordate în cadrul UE 4 ore
interpretare situații
3. Piața unică europeană
4 ore
economice, simulări.
4. Scenarii privind viitorul UE
2 ore
TOTAL = 14 ore
Bibliografie:
a) referințe principale (bibliografie minimală):
informații de ultimă oră referitoare la principalele elemente ale existenței și funcționării UE-surse Internet
.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul atat descriptiv cat si practic al disciplinei are drept scop stabilirea unei corespondențe reale cu
mediul de afaceri, în funcție de așteptările și nevoile existente în domeniu.

10. Evaluare
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

Înțelegerea temelor prezentate și termenilor
utilizați în cadrul limbajului economic specific

10.5 Seminar

Gradul de aplicare a cunoștințelor dobândite la
situațiile practice prezentate si soluționarea
diferitelor situații ce se pot ivi în practică.

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
în nota finală

Examen scris

60%

studii de caz
discutate, jocuri de
rol, verificări
semestriale

40%

10.6 Standard minim de performanţă
Nota 5 (respectiv 50% din totalul notelor obținute la curs și seminar)

Data completării:
23.09.2019
Data avizării în Departament

30.09.2019

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Semnătura Directorului de Departament

