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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie  

1.4 Domeniul de studii Management 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Management 
 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Economia Uniunea Europeana M2201 

2.2 Titularul activităţii de curs dr. Fikó László 

2.3 Titularul activităţii de seminar Víg Enikő 

2.4 Anul de studiu II. 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare examinare orală 

2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care 3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 96 

3.8 Total ore pe semestru 152 

3.9 Numărul de credite 6 
 

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 Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, 

Internet 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, 

Internet, teren  
1
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale  

• Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private si publice în 

domeniul afacerilor internaţionale    

• Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale 

publice, comunităţile locale şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, 
camere de comerţ, clustere etc)    

• Cunoasterea si utilizarea metodelor si tehnicilor de comercializare specifice pietei 

externe, a mecanismelor platilor si finantarilor internationale in contextul economiei 
globale si al afacerilor europene   

• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice    

• Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice şi de mediu pe baza conceptelor, 

teoriilor şi metodelor specifice   

Competenţe  

transversale   

• Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a 

metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă.   

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor 

şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.   

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea 

de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.   

• Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 

strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.   

 

7. Obiectivele disciplinei  

 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Obiectul general al disciplinei este prezentarea corelatiilor si conexiunilor 

istorice care au condus la pornirea formarii integrarii europene, si a 

evenimentelor politicii si economiei mondiale care au condus la dezvoltarea 

Uniunii de aztazi. Prezentarea nivelelor de integrare, a institutiilor si a 

legislatiei europene. Mare accent pe politicile comune europene (agricultura, 

monetara, de concurs, regionala, etc.) care au influenta majora pe prezentuul 

si viitorul Romaniei integrate in Uniune       

7.2 Obiectivele specifice al 

disciplinei  

• Cunoasterea detaliată al functionarii institutiilor specializate ale UE  

• Înțelegerea procesului deciyional în UE  

• Cunoasterea avansată politicilor comune europene   

 
8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Începutul integrației Europene. Ppt, exemple 2 ore 

2. Cursul de integrare Europeană între 1986-2009.  Ppt, exemple 2 ore 

3. Instituțiile Uniunii Europene Ppt, exemple 2 ore 

4. Bugetul Uniunii Europene Ppt, exemple 2 ore 

5. Formarea și funcționarea lui EMU Ppt, exemple 2 ore 



8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

6. Politica comună agrară Ppt, exemple 2 ore 

7. Politica regională Ppt, exemple 2 ore 

8. Politica socială și problemele migrației Ppt, exemple 2 ore 

9. Politica mediului și a energiei Ppt, exemple 2 ore 

10. Uniunea Europeană în lumea globalizată Ppt, exemple 

 

2 ore 

11. Schimbare de regim în Europa Centrală Ppt, exemple 2 ore 

12. Europa Centrală și Uniunea Europeană Ppt, exemple 2 ore 

13. Încercări de integrare în Asia de Sud-Est. Ppt, exemple 2 ore 

14. Pregătire pentru examen. Ppt, exemple 2 ore 

 

 
8.2 Seminar Metode de predare  Observaţii 

1. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

2. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

3. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

4. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

5. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

6. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

7. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

8. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

9. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

10. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 



8.2 Seminar Metode de predare  Observaţii 

11. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

12. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

13. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 

14. Citirea unui articol de specialitate pentru seminar. Studenții 

numiți se pregătesc cu prezentație ppt din articole seminare. 

Ppt, discuţii, dezbatere 2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară şi 

din străinătate, precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor 

angajatoare. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Evaluare sumativă. Structura 

subiectelor de examen: 3 subiecte 

teoretice.   

Examinare orală. Ponderea examenului este 
3/4 din nota finală. 

10.5 Seminar cunoașterea materialului, 

prezentarea articolul seminar 

 prezentație cu ppt Ponderea activitatii pe 
parcurs este 1/4 din nota 
finală. 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat, dintre care 25% pentru activitatea de seminar şi 25%  la proba de evaluare  

sumativă (nota minimumă 5)  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   15. 09. 2019        
                     ……………………………… 

     dr. Fikó László 
             ……………………………… 

             Víg Enikő 

 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
 

………………………………        …………………………….. 

Prof. univ. dr. Fogarasi József 

 
 


