
F1-REG-71-03 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Politici economice internaționale, 2020-2021 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 

1.3 Departamentul Finanțe, Contabilitate și Economie 

1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / calificarea Finanțe și Bănci / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Politici economice internaționale 

2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Lect. univ.dr. Alina HAGIU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lect. univ.dr. Alina HAGIU 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Opţională 

  
3. Timpul total estimate 

3.1 Număr de ore pe saptămână  4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 

3.4 Total ore din planul de înv.  56 3.5 din care S.I. 28 3.6 S  28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 

Tutorat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină)  

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum 
Elemente de finanţe publice, organizaţii economice internaţionale, economie 
europeană 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a conceptelor 
domeniului de studiu. 

 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei.  

 Capacitatea de gândire pragmatic. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Aplicatia ZOOM 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Aplicatia ZOOM; participarea studentilor la activitățile de seminar și 
susținerea testelor; respectarea termenului anunțat de cadrul didactic 
pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C4. Execuţia de operaţiuni si tranzacţii financiare specifice sistemului bancar. – 2 PC 

C5. Implementarea planurilor si bugetelor la nivelul băncilor – 1 PC 

C6 – Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice – 1 PC 
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CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri - specializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC  

 
 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Cunoaşterea şi însuşirea fundamentelor politicilor economice internaţionale, a conţinutului, 
tendinţelor de evoluţie şi a efectelor politiciilor economice. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Înţelegerea  şi cunoaşterea  conceptelor  specifice  analizei  teoretice a politicilor 

economice internaționale;  
2. Cunoaşterea şi înţelegerea evoluţiilor politicilor economice 
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internaționale în corelaţie cu dinamica economiilor la nivel naţional, regional şi global; 
3. Însuşirea terminologiei specifice domeniului politicilor economice internaționale; 
4. Înţelegerea şi însuşirea instrumentelor politiciilor economice internaționale; 
5. Cunoaşterea principalelor tendinţe de evluţie a politicilor economice internaționale; 
6. Înţelegerea rolului organizaţiilor internaţionale cu atribuţii în reglementarea comerţului 

internaţional; 
7. Cunoaşterea conţinutului politicii comerciale a UE şi a consecinţelor ei asupra 

comerţului exterior al României. 
B. Obiective procedurale 
1. Identificarea unor situații concrete  de aplicare a teoriilor și  principiilor politicilor 

economice internaţionale; 
2. Spirit de observaţie asupra corectitudinii şi eficienţei măsurilor aplicate in cadrul 

politicilor economice internaţionale; 
3. Gândire operaţională în ceea ce priveşte problematica politicilor economice 

internaţionale; 
4. Aplicarea în diferite domenii de cunoaştere ştiinţifică a noţiunilor şi teoriilor învăţate în 

cadrul acestei discipline; 
5. Dezvoltarea creativităţii în relaţie cu activitatea desfăşurată in cadrul politicilor 

economice internaţionale; 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 

explicite, specifice specialistului în ştiinţe economice;  
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de lucru;  
3. Capacitatea de a formula şi susţine opinii personale; 

 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Trăsături ale economiei mondiale contemporane. Politici și 
fluxuri economice în condițiile globalizării 

3 

Prelegere, 
dezbatere 
şi 
expunere 
pe aplicatia 
ZOOM  

 

Studenții au acces la 
suportul de curs și în format 
electronic care facilitează 
învăţarea graduală şi 
structurată. 
 
Scurte prezentări în power-
point pentru stimularea 
exercițiului reflectiv 

2 Noua ordine in economia globală și financiară 2 

3 Politica vamală 2 

4 Sistemul bancar intenațional. Rolul băncilor intenaționale.  4 

5 Impactul politicii monetare asupra economiei reale 2 

6 
Uniunile monetare, șocurile externe și performanța 
economică 

4 

7 Piața valutară internațională 2 

8 Politica comercială – definiţie, funcţii, obiective şi tipologie 2 

9 Comerţul internaţional– flux principal al circuitului economic  3 

10 Teorii ale comerţului internaţional  2 

11 
Tendinţe în politicile comerciale. Multilateralismul şi 
regionalismul 

2 

 
Bibliografie 

 
Bibliografie 

1. Suranovic Steve - International Economics Theory and Policy, Flatworld Knowledge, 2011. 
2. Puiu Ovidiu – Politici economice internationale, Editura Independenta economica, 2010.  
3.  Ilie Georgeta - Politici comerciale - abordari teoretice si practici international, Editura Pro Universitaria, 2009.  
 

 

8.2. Aplicaţii: Seminar  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competențelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor 

2 - dialogul 
- exercițiul 
- studiul de 
caz 
-exerciții 
de reflecție 
-explicaţia 
-prezentări 
referate 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligațiile de 
seminar ale studenților și se 
precizează criteriile utilizate 
în evaluarea rezultatelor 
învățării. La rezolvarea 
studiilor de caz se vor utiliza 
minicalculatoare. La ultimul 
seminar se va susține un 

2 
Trăsături ale economiei mondiale contemporane. Politici și 
fluxuri economice în condițiile globalizării. Politici economice 
 nternational- exemple din practica curenta 

2 

3 
Noua ordine in economia globală și financiară. Modele de 
ordine economica din diferite tari 

2 

4 Politica vamală 2 

5 Sistemul bancar intenațional. Rolul băncilor intenaționale.  2 
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6 
Impactul politicii monetare asupra economiei reale 2 -lucrul în 

grup 
- testarea 
- consultații 
(tutorat) 
 

 

test de verificare. 

7 
Uniunile monetare, șocurile externe și performanța 
economică 

2 

8 
Piața valutară internațională 2 

9 
Testare cunoştinţe Partea I  2 

10 
Politica comercială – definiţie, funcţii, obiective şi tipologie 2 

11 
Comerţul  nternational– flux principal al circuitului economic  2 

12 
Teorii ale comerţului international  2 

13 Tendinţe în politicile comerciale. Multilateralismul şi 
regionalismul 

2 

14 
Colocviu 

2  
 

 
Bibliografie 

1. Suranovic Steve - International Economics Theory and Policy, Flatworld Knowledge, 2011. 
2. Puiu Ovidiu – Politici economice internationale, Editura Independenta economica, 2010.  
3.  Ilie Georgeta - Politici comerciale - abordari teoretice si practici international, Editura Pro Universitaria, 2009.  
4. Vaut Simon et. All - Economie si democratie sociala, Editata de Friedric Ebert Stiftung, 2009, accesibia la: 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/12411.pdf 

 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor, teoriilor şi principiilor politicilor economice internaţionale 
însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din 
domeniul științelor economice; 

 competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface  așteptările  
reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic. 

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic  va fi evaluat, periodic,  gradul de satisfacție  al 
reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele profesionale  și transversale dobândite 
de către absolvenții programului de studiu Finanţe şi Bănci. 

 
 

10.  Evaluare 

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

10.4. SI (curs) Colocviu  
 

- corectitudinea şi 
completitudinea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate; 

 
 
30% 

10.5.Seminar/laborator/ 
proiect 

-prezenta si participarea 
activă la seminar, 
rezolvarea studiilor de 
caz;  
 
 
-Prezentarea orală a 
temei de casă; 
 
 
 
 
-Prezentarea orală a 
proiectului; 
-Chestionare orală. 
 
 

- prezenta si expunerea 
liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub 
formă de dialog. 
 
 
- gradul de încadrare în 
cerinţele impuse în ceea 
ce priveşte realizarea 
temei de casă. 
 
 
- gradul de încadrare în 
cerinţele impuse în ceea 
ce priveşte realizarea 
proiectului. 
 

10% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
20 %  
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Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 
 
 
 

- corectitudinea şi 
completitudinea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate; 
 

10.6. Standard minim de 
performanţă 

1. Cunoaşterea noţiunilor, fenomenelor, proceselor specifice economiei și finanțelor 
comportamentale. 
2. Nota 5 la evaluarea finală 

 
Data completării    Titular disciplină,        Titular seminar,   
25 septembrie 2020         Lect. univ. dr. Alina HAGIU           Lect. univ. dr. Alina HAGIU  
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,     Director de departament,              Director de departament,  
28 sept 2020                                   (prestator)           (beneficiar), 
                  Conf. univ. dr. Luminita Serbanescu              Conf. univ. dr. Luminita Serbanescu               
 
 
 
 
  

 


