FIŞA DISCIPLINEI
INVESTIȚII FINANCIARE ÎN CONDIȚII DE RISC ŞI INCERTITUDINE
An universitar 2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul fundamental
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 I
I

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Masterat
Economie şi Finanţe Europene/ Economist
Investiții Financiare în Condiții de Risc şi
Incertitudine
Lect. univ. dr. Bondoc Gh. Nicolae
Lect. univ. dr. Bondoc Gh. Nicolae
2.6.Tipul de evaluare
2.7.Regimul disciplinei :
Obligatorie
V

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3
3.4. Total ore din planul de învăţământ 42

3.2. din care:
curs: 1
3.5. din care:
curs: 14

3.3. seminar/laborator: 2
3.6. seminar/laborator: 28

Distribuţia fondului de timp
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 şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...........................
3.7. Total ore studiu individual
133
3.8. Total ore pe semestru
175
3.9. Număr credite
7

ore
40
44
40
5
4
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Noţiuni economice fundamentale studiate în anii anteriori de studiu la disciplinele
Microeconomie, Macroeconomie, Economia întreprinderii, Statistică economică,
Matematică aplicată în economie
4.2. de competenţe
• Capacitatea de analiză şi sinteză
• Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a conceptelor
domeniului de studiu
• Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia
• Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei
• Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Dotarea sălii de curs cu videoproiector
5.2. de desfăşurare a
Nu este cazul
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
6.1. Competenţe C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor
profesionale
avansate de lucru şi de cercetare în mediile profesionale dinamice specifice domeniului
finanţelor corporative
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, principiilor, teoriilor şi practicilor avansate de
specialitate în mediile profesionale dinamice specifice domeniului finanţelor corporative
C1.2 Explicarea, înterpretarea şi aprofundarea conceptelor, principiilor, teoriilor şi practicilor
avansate de specialitate în mediile profesionale dinamice, generatoare de situaţii diverse, în
contexte mai largi asociate domeniului finanţelor corporative
C1.3 Utilizarea integrată a conceptelor, principiilor, teoriilor şi practicilor avansate de specialitate
în situaţii incomplet definite, generate de mediile profesionale dinamice specifice domeniului
finanţelor corporative, pentru rezolvarea problemelor teoretice şi practice noi
C1.4 Evaluarea critică şi pertinentă a cunostinţelor avansate de specialitate, în scopul formulării

judecăţilor de valoare şi a fundamentării deciziilor manageriale constructive, în mediile
profesionale dinamice specifice domeniului finanţelor corporative
C1.5 Valorificarea conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor avansate de
lucru şi de cercetare în elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare pe probleme
specifice domeniului finanţelor corporative
6.2. Competenţe CT3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi
transversale
adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al Să dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a studenţilor, prin însuşirea unor metode
disciplinei
şi tehnici de investigare, cuantificare şi interpretare a fenomenelor şi proceselor
economice care reflectă activitatea entităţii
7.2. Obiectivele specifice A. Obiective cognitive
1. Să identifice şi să cunoască un sistem de indicatori utilizaţi în determinarea eficienţei
economice a investiţiilor;
2. Să cunoască sursele informaţionale legate de activitatea de investiţii;
3. Să definească şi să descrie elementele definitorii care influenţează eficienţa activităţii
de investiţii;
4. Să explice şi să interpreteze corect complexul de cauze care influenţează rezultatele
activităţii de investiţii şi să propună măsuri pentru creşterea performanţelor;
5. Să cunoască metodologia determinării eficienţei economice, a influenţei timpului şi a
riscului în cadrul activităţii de investiţii.
B. Obiective procedurale
1. Să utilizeze modelele de analiză esenţiale pentru interpretarea indicatorilor de bază
a eficienţei economice a investiţiilor;
2. Să utilizeze metodele specifice de analiză a eficienţei investiţiilor pentru
fundamentarea procesului decizional;
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumentele statistico-matematice în practica
analizei activităţii investiţionale;
4. Să dezvolte capacitatea de interpretare a informaţiilor privind activitatea de investiţii.
C. Obiective atitudinale
1. Să se familiarizeze cu rolurile specifice muncii în echipă şi să coopereze în
activităţile specifice pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi studii de caz;
2. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a
interpreta şi sintetiza activitatea de investiţii.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
(Alte) resurse
1. Risc si incertitudine in activitatea de investitii
2
• Prelegere punctată de
exemple din realitatea economică; folosite:
2. Riscul in activele reale si financiare
2
bibliografie
• Soluţii exemplificate, specifice
3. Riscul si incertitudinea – influenta asupra
2
universului economic ca metode de suplimentara.
comportamentului decidentului
extrapolare şi ierarhizare;
4. Abordarea cantitativa a riscului prin metode
2
obiective
5. Rentabilitatea investitiilor in active financiare
2
6. Masurarea riscului investiilor in active financiare
2
7. Selectia portofoliului de investitii pe baza
2
analizeide risc si rentabilitate

Bibliografie
1.
Bondoc, Nicolae Gh. – Investiţii financiare în condiţii de risc şi incertitudine – Note de
curs, 2016
2.
Bondoc, Nicolae Gh. si Burcea, Felix-Constatin - Investitii, Editura Universităţii din Pitesti,
Pitesti 2011
3.
Cismasu, Irina Daniela – Riscul – element in fundamentarea deciziei, Editura Economica,

Bucuresti 2003
4.
Cistelecan, Lazar M – Economia, eficienta si finantarea investitiilor, Editura Economica,
Bucuresti 2002
5.
Huru, Dragos – Investiile-capital & dezvoltare, Editura Economica, Bucuresti 2007
6.
Stancu, Ion - Investitiile directe si finantarea lor-Finante, vol II, Editura Economica,
Bucuresti 2002
7.
Stoian, Marian – Gestiunea investitiilor,Editura ASE Bucuresti, Bucuresti 2003
8.
Stoina, Cristian Nicola – Risc si incertitudine in investii, Edituura Teora, Bucuresti 2008
9.
Vasilescu, Ion; Romanu, Ion si Cicea, Claudia – Investitii, Editura Economica, Bucuresti 2000
10.
Zait, Dumitru - Evaluarea si gestiunea investitiilor directe, Editura SEDCOM LIBRIS, Iasi
2008
8.2. Seminar/Laborator
1. Risc si incertitudine in activitatea de investitii
2.

Riscul in activele reale si financiare

4

3.

Riscul si incertitudinea – influenta asupra
comportamentului decidentului
Abordarea cantitativa a riscului prin metode
obiective
Rentabilitatea investitiilor in active financiare

4

Masurarea riscului investiilor in active financiare
Selectia portofoliului de investitii pe baza
analizeide risc si rentabilitate

4
4

4.
5.
6.
7.

Observaţii

Metode de predare
2

4

Aprofundarea cunoştinţelor
teoretice specifice temei şi
dezbatere pe baza unor exemple
concrete

6

Bibliografie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bondoc, Nicolae Gh. si Burcea, Felix-Constatin - Investitii, Editura Universităţii din Pitesti,
Pitesti 2011
Cismasu, Irina Daniela – Riscul – element in fundamentarea deciziei, Editura Economica,
Bucuresti 2003
Cistelecan, Lazar M – Economia, eficienta si finantarea investitiilor, Editura Economica,
Bucuresti 2002
Huru, Dragos – Investiile-capital & dezvoltare, Editura Economica, Bucuresti 2007
Stancu, Ion - Investitiile directe si finantarea lor-Finante, vol II, Editura Economica,
Bucuresti 2002
Stoian, Marian – Gestiunea investitiilor,Editura ASE Bucuresti, Bucuresti 2003
Stoina, Cristian Nicola – Risc si incertitudine in investii, Edituura Teora, Bucuresti 2008
Vasilescu, Ion; Romanu, Ion si Cicea, Claudia – Investitii, Editura Economica, Bucuresti 2000
Zait, Dumitru - Evaluarea si gestiunea investitiilor directe, Editura SEDCOM LIBRIS, Iasi
2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară.
Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă
aşteptărilor mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză.
10. Evaluare:
Tip
activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare

Evaluare finală

10.3 Pondere din
nota finală
10%
din care:

10.2 Metode de evaluare

Examinare scrisă privind calitatea, rigoarea, sinteza şi
coerenţa tratării a 2 subiecte;

(10%)

90% din care:
10.5
Seminar/
Laborator

Evaluări periodice
Activitate seminar
.
Tema de casa
.

- Test de verificare;
- Aplicaţiile rezolvate de către student în activităţile de
seminar;
- Participarea realizarea şi prezentarea temei de casă;

(30%)
(20%)
.
(40%)

.
.
10.6 Standard minim de
performanţă
Data completării
25.09.2016
Data aprobării în
Consiliul departamentului,
30 septembrie 2016

Deprinderea sau achiziţionarea cel puţin a competenţelor: A2,3,4; B1,2; C1.

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Nicolae Gh. Bondoc
Lect. univ. dr. Nicolae Gh. Bondoc

Director de departament (prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Director de departament (beneficiar)
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

FIŞA DISCIPLINEI
Finanțe transnaționale,
2016-2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Masterat
Economie şi Finanţe Europene/Master în finanţe

Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator
2.
2.4 Anul de studii
I
Semestrul
I
5

Finanţe transnaționale
conf.univ.dr. habil. Pîrvu Daniela
conf.univ.dr. habil. Pîrvu Daniela
2. Tipul de
E
6
evaluare

2.7

Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu 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, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore
144
studiu
individual
3.8
Total ore
200
pe
semestru
3.9
Număr de 8
credite

Regimul disciplinei

S
S

2
28
ore
35
51
52
2
4

4.1
4.2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Disciplinele din domeniul Finanţe studiate în cadrul programului de studii de licenţă
De competenţe
Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a laboratorului

dotare a sălii de curs cu videoproiector
dotare a sălii de seminar cu tablă

Competenţe specifice vizate
Comp C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor,teoriilor, metodologiilor si instrumentelor avansate de lucru si
etenţe de cercetare în mediile profesionale dinamice specifice domeniului finanţelor corporative transnaționale,
profes C2. Realizarea de proiecte practice și lucrări de cercetare științifică în domeniul finanțelor corporative
ionale transnaționale,
Comp
etenţe
transv
ersale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă și responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor si tehnicilor de
învățare pentru propria dezvoltare

Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Prezentarea unor aspecte teoretice şi practice privind finanţarea corporaţiilor transnaţionale.
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive

Dezvoltarea capacităţii studentului de a percepe rolul şi importanţa corporaţiei
moderne în contextul internaţional actual;
3. Însuşirea de către studenţi a principalelor elemente de management financiar
internaţional şi operarea practică cu aceste elemente;
4. Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul mediului de afaceri corporativ;
5. Definirea corectă a obiectului de studiu al finanţelor transnaţionale şi stabilirea
relaţiilor pe care acestă ştiinţă le are cu alte ştiinţe;
B. Obiective procedurale
10. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a teoriilor şi principiilor specifice
disciplinei;
11. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare;
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite;
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare;
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală
şi profesională.
2.

Conţinuturi
8.1. Curs

Nr.
ore
2
2
4
4
4
4
4
4

Metode de predare

1
Corporaţia modernă ca agent al globalizării
2
Managementul financiar în corporaţia modernă
3
Strategii şi decizii investiţionale
Prelegerea
4
Sursele de finanţare a companiei transnaţionale
Exercițiul de
5
Costul capitalului şi structura de capital a companiei transnaţionale
reflecție
6
Evaluarea şi gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale
7
Factori de distorsiune în analiza şi evaluarea activităţii companiei transnaţionale
8
Strategia globală de finanţare a companiei transnaţionale
Bibliografie
•
Fat, C. M., Finanţe internaţionale, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
•
Munteanu, C., Horobeţ, A., Finanţe transnaţionale, Ed. ALL Back, Bucureşti, 2005
•
Pîrvu, D., Hagiu, A., Voicu-Olteanu, C.,Finanţe transnaţionale, Editura Sitech, Craiona, 2008
•
Pîrvu, D., Corporate Income Tax Harmonization in the European Union, Palgrave MacMillan, UK, 2012
• Voinea, Gh., Finanțe internaționale, Editura Tehnopress, București, 2014
Nr.
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
Metode de predare
ore
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a competenţelor
1
1
vizate, distribuirea temelor
Abordări micro şi macroeconomice privind rolul corporaţiilor. Internaţionalizarea
2
2
firmei
3
Studii de caz privind managementul financiar în corporaţia modernă
2
Evaluarea deciziei de finanţare internaţională. Analiza bugetului de capital
4
4
Dezbatere
internaţional
Aplicații practice
5
Studii de caz privind sursele de finanţare a companiei transnaţionale
4
Lucru în echipe
Aplicaţii privind costul capitalului şi structura de capital a companiei
2
6
transnaţionale
7
Aplicaţii privind evaluarea şi gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale
4
Studii de caz privind posibilităţile de arbitraj în activitatea companiei
4
8
transnaţionale
9
Analiza strategiei globală de finanţare
2
10
Prezentarea proiectelor, incheierea situatiei la seminar
3
Bibliografie
1. 1. Munteanu, C., Horobeţ, A., Finanţe transnaţionale, Ed. ALL Back, Bucureşti, 2005
2. 2. Pîrvu, D., Hagiu, A., Voicu-Olteanu, C.,Finanţe transnaţionale, Editura Sitech, Craiona, 2008
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
•
Corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor 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 angajatorilor din domeniul economic.
Evaluare

Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
20 septembrie 2016

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi completitudinea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate,
- capacitatea de a opera cu
cunoștinţele asimilate;
- capacitatea de aplicare în practică.

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Evaluare scrisă finală.
Lucrări scrise: teme, proiecte.
Participare active la seminarii.

40%
10%

Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi explicarea interdependenţelor dintre ele.

Titular de curs,
conf.univ.dr. habil. Pîrvu Daniela

Data aprobării în Consiliul departamentului,
Director de departament,
30 septembrie 2016
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Titular de seminar / laborator,
conf.univ.dr. habil. Pîrvu Daniela
Director de departament, (beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

FIŞA DISCIPLINEI

Politica europeană a concurenţei, anul universitar 2016-2017
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 din Piteşti
Ştiinţe Economice
Finanţe, Contabilitate și Economie
Finanţe
Master
Economie şi Finanţe Europene/ Consilier/
referent/economist în gestiune economică

4. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studii
I 2.5 Semestrul

I

Politica europeană a concurenţei
Conf. univ. dr. Bâldan Cristina
Conf. univ. dr. Bâldan Cristina
2.6 Tipul de evaluare
V
2.7

Regimul disciplinei

•
Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp
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, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
133
3.8

Total ore pe semestru

3.9

Număr de credite

expert/inspector/

seminar/laborator
seminar/laborator

O

1
14
ore
45
30
44
10
4
-

175
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Economie europeană (studiată în anul II, Licenţă) şi Preţuri şi concurenţă (studiată în anul
III, Licenţă)
4.2. de competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

•

dotare a sălii de curs cu videoproiector
nu e cazul

Competenţe specifice vizate
C1: Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor avansate de lucru şi
de cercetare în mediile profesionale dinamice specifice domeniului politicii europene a concurenţei;
C2: Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare pe probleme de politica şi strategie financiara la
nivelul întreprinderii din perspectiva mediului concurenţial al UE;
CT1: Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independentă sau
în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă:
CT2: Planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii, în condiţii de
conştientizare a reaponsabilităţii pentru rezultatele profesionale;
CT3: Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a propriilor
competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic;

7.Obiectivele disciplinei
Disciplina Politica Europeană a Concurenţei îşi propune cunoaşterea politicii europene a
7.1. Obiectivul
general al
concurenţei, problematicii preţurilor şi practicilor în cadrul mediului concurenţial,
disciplinei
reglementarea protecţiei concurenţei şi a ajutorului de stat, aspecte privind preţurile

7.2. Obiectivele
specifice

reglementate în U.E. şi România, precum şi gradul de armonizare al legislaţiei româneşti cu
cea comunitară.
A. Obiective cognitive
12. Familiarizarea studenţilor cu aspectele teoretice şi practice privind practicile
anticoncurenţiale din UE;
13. Formarea unor abilităţi şi a unor conexiuni între problematica preţurilor şi practicilor
în cadrul mediului concurenţial;
14. Dezvoltarea capacităţii studentului de a percepe rolul şi importanţa politicii
concurenţei;
15. Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a problematicii ajutorului de stat in UE;
B. Obiective procedurale
• Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a politicii europene a concurenţei;
• Înţelegerea noţiunii de abuz de poziţie dominantă şi a controlului concentrărilor;
• Înţelegerea politicii privind ajutorul de stat în UE;
• Capacitatea de a identifica cazurile specifice de încălcare a liberei concurenţe în
UE;
C. Obiective atitudinale
•
Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţe economice;
•
Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de lucru;
• Capacitatea de a formula şi susţine opinii personale;

Conţinuturi
8.1. Curs

Nr. ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse
folosite

Politica în domeniul concurenţei
4
Politica europeană a concurenţei
4
Acordurile restrictive, deciziile şi practicile concertate
4
- prelegerea
Abuzul de poziţie dominantă şi controlul concentrărilor
4
- dezbaterea
Politica în domeniul ajutoarelor de stat
4
- explicaţia
Implementarea politicii în domeniul ajutoarelor de stat din
4
6
Uniunea Europeană în România
7
Mediul economic concurenţial din România
4
Bibliografie
1. Bâldan Cristina
- Politica europeană a concurenţei. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura
Sitech, Craiova, 2013.
2. Ciurea Ion,
- Politica europeană a concurenţei, Editura Universităţii din Piteşti, 2006.
Van Nieuwkerk Ioana
3. Gavrilă Ilie,
- Competitivitate şi mediu concurenţial. Promovarea şi protejarea concurenţei în
UE, Editura Economică, Bucureşti, 2008.
Gavrilă Tatiana
4. Pascal Ileana,
- Politica în domeniul concurenţei, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
Deaconu Ştefan,
Fabian Nicolae
5. Prisecaru Petre
- Politici comune ale Uniunii Europene, Editura Economică, Bucureşti, 2004.
- Politici europene, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
6. Profiroiu Marius,
Popescu Irina
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
Nr. ore
predare
Resurse folosite
1
Politica în domeniul concurenţei
2
2
Politica europeană a concurenţei
2
- studiul de caz
3
Acordurile restrictive, deciziile şi practicile concertate
2
- exerciţii de
4
Abuzul de poziţie dominantă şi controlul concentrărilor
2
reflecţie
5
Politica în domeniul ajutoarelor de stat
2
- lucrul în grup
Implementarea politicii în domeniul ajutoarelor de stat din
2
- explicaţia
6
Uniunea Europeană în România
7
Mediul economic concurenţial din România
2
Bibliografie
Politica europeană a concurenţei, Editura Sitech, Craiova, 2011.
1. Bâldan Cristina
Politica europeană a concurenţei, Editura Universităţii din Piteşti, 2006.
2. Ciurea Ion,
Van Nieuwkerk Ioana
1
2
3
4
5

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
6. corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor, teoriilor şi principiilor Politicii europene a concurenţei

7.

însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din
domeniul ştiinţelor economice;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic.

•
Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
activitate
10.4 Curs
Evaluare finală
10.5
Evaluare periodică
Seminar/
Proiect
Laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Data completării
20 septembrie 2016
BÂLDAN
Data aprobării în
Consilului departamentului
Bondoc
30.09.2016

10.2 Metode de evaluare
Test grilă
Test cu întrebări tip grilă
Realizarea unui proiect pe o temă dată de către fiecare
masterand și prezentarea lui în cadrul seminarului

10.3 Pondere din
nota finală
10%
40%
50%

0,5 puncte acumulate la evaluarea finală şi 4,5 puncte acumulate la seminar

Titular de curs,
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN
Director de departament (prestator)
Conf. univ. dr. Maria Daniela Bondoc

Titular de seminar,
Conf. univ. dr. Cristina
Director de departament (beneficiar)
Conf. univ. dr. Maria Daniela

FIŞA DISCIPLINEI
DREPT INSTITUTIONAL EUROPEAN
2016-2017
5.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

6. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de laborator
2.4 Anul de studii
I 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Masterat
Economie şi Finanţe Europene/Economist

Drept institutional european
Conf.univ.dr. Valcu Elise Nicoleta
Conf.univ.dr. Valcu Elise Nicoleta
2 2.6 Tipul de evaluare V

2.7

Regimul disciplinei

7. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
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, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
133
3.8
Total ore pe semestru
175
3.9
Număr de credite
7
4.1

Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
-

4.2

De competenţe

8.

9.

S/O

1
14
ore
35
49
25
20
4
-

-

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

-

Competenţe
transversalee

Competenţe
profesionale

10. Competenţe specifice acumulate
C.1. Cunoașterea instituţiilor şi mecanismelor de funcţionare ale Uniunii Europene;
C.2. Cunoașterea procedurilor decizionale ale instituţiilor UE;
C.3.Înțelegerea procedurilor decizionale ale instituţiilor UE şi a modalităţilor prin care acestea influenţează
negocierea dintre diferiţii actori implicaţi;

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare
şi muncă eficientă în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor si tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.

11. Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei constă în asimilarea de către studenţi a notiunilor specifice
dreptului unional respectiv conceptul de drept al uniunii europene, istoricul formarii Uniunii
7.1 Obiectivul general al
Europene din punct de vedere institutional dar si al implementarii politicilor unionale,
disciplinei
organizarea si functionarea Comisiei Europene, organizarea si functionarea Parlamentului

European, organizarea si functionarea Consiliului Uniunii Europene, organizarea si
functionarea Consiliului European,
organizarea si functionarea Bancii Centrale E
Europene.

7.2 Obiectivele specifice

Obiectivul specific vizează însusirea institutiilor juridice specifice materiei.
A. Obiective cognitive
•
Dezvoltarea capacităţii studentului de a percepe rolul şi importanţa dreptului
Uniunii Europene în contextual European si internaţional actual;
•
Însuşirea de către studenţi a principalelor elemente de drept al Uniunii Europene
şi operarea practică cu aceste elemente;
•
Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul dreptului Uniunii Europene;
•
Definirea corectă a obiectului dreptului Uniunii Europene şi stabilirea relaţiilor pe
care acestă disciplină le are cu sistemul de drept intern roman;
B. Obiective procedurale
Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a teoriilor şi principiilor specifice
disciplinei;
Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare;
C. Obiective atitudinale
• Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite;
• Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare;
Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi
profesională

12. Conţinuturi
8.1. Curs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0
1
1

Dreptul Uniunii Europene. Consideratii introductive
a. Definitia dreptului UE
b. Categorii. Clasificare
c. Ordinea juridica unionala.
Dreptul Uniunii Europene. Consideratii introductive .
1.2. Caracterele dreptului UE
1.3. Izvoarele dreptului UE. Clasificari si categorii
Comisia Europeana
1. Modalitatea de desemnare a comisarilor
2. Structura Comisiei Europene
3. Comisia Europeana in viziunea Tratatului de la Lisabona
Comisia Europeana
1.1. Atributiile Comisiei Europene
1.2. Modul de luare a deciziilor in cadrul Comisiei Europene
1.3. Functionarea Comisiei Europene
Consiliul European,
1.1.Componenta Consiliului European
1.2.Organizarea Consiliului Uninuii Europene
Consiliul European
1.1. Atributiile Consiliului European
1.2. Rolul Consiliului European
Consiliul Uniunii Europene
1.1.Componenta Consiliului Uninuii Europene
1.2.Organizarea Consiliului Uninuii Europene
Consiliul Uniunii Europene
1.1. Atributiile Consiliului Uninuii Europene
1.2. Modul de luare a deciziilor in cadrul UE
Parlamentul European
16. Componenta Parlamentului European
1.2. Parlamentul European in viziunea Tratatului de la
Lisabona
Banca Centrala Europeana
1.1. Componenta Bancii Centrale Europene
1.2. Organizarea Bancii Centrale Europene
1.3. unctionarea Bancii Centrale Europene
Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC)
1.1. Componenta Sistemul European al Bancilor Centrale
(SEBC)

Nr ore

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
Dezbatere

Suport
documentar

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.2. Organizarea Sistemul European al Bancilor Centrale
(SEBC)
1.3. Functionarea Sistemul European al Bancilor Centrale
(SEBC)
1
2
1
3

1
4

Moneda Euro si Zona Euro

2

Curtea Europeana de Conturi
1.1. Componenta Curtii Europene de Conturi
1.2.Organizarea Curtii Europene de Conturi
1.3. Functionarea Curtii Europene de Conturi
Banca Europeana de Investitii.
1.1. Componenta Bancii Europene de Investitii
1.2. Organizarea Bancii Europene de Investitii
1.3. unctionarea Bancii Europene de Investitii

2

2

Bibliografie
Fabian Gyula, Drept institutional al UE, Editura Hamangiu, 2012
Fabian Gyula, Drept procesual al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, 2012
Ioana Nely Militaru, Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare. Principii. institutii., Editia aII-a , Editura Universul
Juridic, 2011
Dragos Dacian Cosmin, Uniunea Europeana,. Institutii , mecanisme, editia a 2-a, Editura C.H.Beck, 2007
Paul Craig, Crainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene, editia a4-a , Editura Hamangiu, 2009
Elise Valcu, Introducere in dreptul material unional. Editia a2-a, Editura Hamangiu, 2012

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator

Nr ore

Metode de predare

1

Dreptul Uniunii Europene. Sunt prezentate conceptele si
problematicile introductive privind ordinea juridica unionala

2

Dezbaterea
Studiul de caz

2

Comisia Europeana. Dezbatere cu privire la problematicile
juridice abordate la orele de curs

2

Dezbaterea
Studiul de caz

3

Consiliul European Dezbatere cu privire la problematicile
juridice abordate la orele de curs

2

Dezbaterea
Studiul de caz

4

Parlamentul European Dezbatere
cu
problematicile juridice abordate la orele de curs

2

Dezbaterea
Studiul de caz

5

privire

la

Banca Centrala Europeana si Banca Europeana de
Investitii. Analiza comparativa a celor doua institutii financiar
bancare

2

Dezbaterea Studiul
de caz

6

Moneda Euro si Zona Euro

2

Dezbaterea
Studiu de caz

7

Curtea Europeana de Conturi
Verificarea finală a cunoştinţelor dobândite pe parcursul
cursurilor

2

Dezbaterea

Bibliografie
Fabian Gyula, Drept institutional al UE, Editura Hamangiu, 2012
Fabian Gyula, Drept procesual al Uniunii Europene, Editura Hamangiu, 2012

Observaţii
Resurse folosite
În cadrul acestei
şedinţe se
stabilesc
obligaţiile de
seminar ale
studenţilor şi se
precizează
criteriile ce vor fi
utilizate în
evaluarea
rezultelor
învăţării
Aprofundarea
noţiunilor
dobândite la curs
Aprofundarea
noţiunilor
dobândite la curs
Aprofundarea
noţiunilor
dobândite la curs
Aprofundarea
noţiunilor
dobândite la curs
Aprofundarea
noţiunilor
dobândite la curs
Aprofundarea
noţiunilor
dobândite la curs
Verificarea finală
a cunoştinţelor
dobândite pe
parcursul
cursurilor

Ioana Nely Militaru, Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare. Principii. institutii., Editia aII-a , Editura Universul
Juridic, 2011
Dragos Dacian Cosmin, Uniunea Europeana,. Institutii , mecanisme, editia a 2-a, Editura C.H.Beck, 2007
Paul Craig, Crainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene, editia a4-a , Editura Hamangiu, 2009
Elise Valcu, Introducere in dreptul material unional. Editia a2-a, Editura Hamangiu, 2012

13. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor pedagogice însuşite la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul ştiinţelor economice
• competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
reprezentanţilor angajatorilor din domeniul economic
14. Evaluare
•

Tip
activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de
evaluare

Examen scris: corectitudinea
întrebări gen grilă şi a 2 spețe

Evaluare finală

Evaluări periodice
10.5
Seminar/
Laborator

10.3 Pondere din
nota finală

10.2 Metode de evaluare

- Test de verificare;

rezolvării

testului

cu

10%

50%
.

.
Tema de casa
40%
- Participarea realizarea şi prezentarea temei de casă;
.
.
.
4,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 0,5 puncte la verificarea finală;
10.6 Standard minim de
Nota 5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de
performanţă
seminar

Data completării
25.09.2016
Data aprobării în,
(beneficiar),
Consiliul departamentului
30 septembrie 2016

Titular de curs
conf.univ.dr. Valcu Elise

Director de departament (prestator),
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Titular de seminar / laborator
conf.univ.dr. Valcu Elise

Director de departament,
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

FIŞA DISCIPLINEI
ECONOMIA DEZVOLTARII REGIONALE
Anul universitar 2016 - 2017
•
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
•
2.1
2.2
2.3
2.4

Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea
Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de semina
Anul de studii
1 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe economice
Finanţe, Contabilitate și Economie
Finanţe
Master
Economie si Finante Europene / Masterat în economie

Economia dezvoltarii regionale
Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu
Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu
2 2.6 Tipul de evaluare
V

2.7

Regimul disciplinei

•
Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de inv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
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, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
133
3.8

Total ore pe semestru

3.9

Număr de credite
•

4.1
4.2

•

Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Competenţe profesionale

1
14
ore
40
40
35
14
4

175
7

Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Elemente de macroeconomie, economie europeană
3. Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a conceptelor
domeniului de studiu
De competenţe
4. Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei
5. Capacitatea de gândire pragmatică

5.1

•

O

dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker
sală dotată cu videoproiector şi ecran
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker
sală dotată cu videoproiector şi ecran

Competenţe specifice acumulate
• Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor si instrumentelor avansate de lucru
si de cercetare în mediile profesionale dinamice
• Realizarea de studii si lucrări complexe de analiză si evaluare a performantelor întreprinderii si ale
investitiilor directe ale acesteia pe baza datelor si informatiilor privind mediul economico-financiar intern
si extern
• Elaborarea de proiecte profesionale si/sau de cercetare pe probleme de politică si strategie financiară la
nivelul întreprinderii
• Realizarea de analize si estimări utile în procesul de evaluare si elaborarea rapoartelor de evaluare a
întreprinderilor.
• Realizarea de studii aprofundate si elaborarea de proiecte de cercetare privind investitiile financiare si
gestiunea portofoliului în context national si international
• Fundamentarea, conceperea si implementarea deciziilor financiare la nivelul întreprinderilor si asumarea
responsabilitătii sarcinilor de specialitate complexe

Competenţe
transversale

8.
9.

10.

Aplicarea normelor si valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor si realizarea independentă
sau in grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă.
Planificarea si organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizatii, in conditii de
constientizare a responsabilitatii pentru rezultatele profesionale.
Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres in cariera si adaptare a
propriilor competente profesionale si manageriale la dinamica mediului economic.

Obiectivele disciplinei
Disciplina oferă masteranzilor elementele esenţiale pentru însuşirea fundamentelor
teoretice, conceptuale privind strategiile şi politicile regionale, dublate de coordonatele
7.1 Obiectivul general al
actuale ale politicii regionale la nivel european şi în România. Totodată, el oferă un spaţiu
disciplinei
amplu, obiectiv necesar, dedicat conceptelor, teoriilor, modelelor capabile să contribuie la
înţelegerea corectă, în profunzime, a mecanismelor de funcţionare a economiei la nivel
regional.
17. Înţelegerea noţiunilor fundamentale ale economiei regionale
18. Cunoaşterea modelelor spaţiale şi a teoriilor localizării
19. Cunoaşterea modalităţilor de analiză a multiplicatorului regional
20. Însuşirea modelelor de creştere economică regională
7.2 Obiectivele specifice
21. Cunoaşterea politicii regionale a UE, a instrumentelor sale şi a provocărilor cu care
se confruntă
22. Cunoaşterea instrumentelor politicii regionale în România
•
Conţinuturi
Metode de predare
Observaţii
8.1. Curs
Nr. ore
Resurse folosite
1 Bazele teoretice ale economiei regionale
2
2 Teoria spaţială a preţurilor
4
3 Teoriile localizării
4
Determinarea ocupării şi a veniturilor la nivel
Prelegere
Calculator
4
2
regional
Dezbatere
Videoproiector
5 Creşterea economică regională
4
6 Politica regională a Uniunii Europene
6
7 Strategia şi politica regională în România
6
Bibliografie:
Tiberiu Avrămescu – Economie europeană, Editura Sitech, Craiova, 2009.
Daniela Luminiţa Constantin – Economie regională. Teorii, modele, politici, Editura ASE, Bucureşti, 2010.
Charlie Karlsson et all – New Directions in Regional Economic Development, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
Gheorghe Popescu – Economie europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2007.
*** - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Guvernul României, Bucureşti, 2013.
*** www.europa.eu
Metode de predare
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
Nr. ore
Resurse folosite
Bazele teoretice ale economiei regionale
1
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice
specifice temei
1
- dezbatere privind dimensiunea regională a
economiei României în contextul integrării în
Uniunea Europeană
Teoria spaţială a preţurilor
2
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice
2
specifice temei
- aplicaţii referitoare la legea lui Reilly
Teoriile localizării
2
Dezbatere
Calculator
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice
Exercitiu
videoproiector
specifice temei
Studiu de caz
3
- discuţii privind noile dezvoltări ale teoriilor
localizării (clusterele industriale şi reţelel
teritoriale şi factorii hard-soft ai localizării)
Determinarea ocupării şi a veniturilor la nivel
2
regional
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice
4 specifice temei
- aplicaţii ale analizei privind multiplicatorul
regional. Efectele asistenţei din partea
administraţiei locale asupra veniturilor şi
•

5

6

ocupării
- discuţii privind limitele multiplicatorului
regional
Creşterea economică regională
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice
specifice temei
- dezbatere privind creşterea economică
regională în România şi analiza disparităţilor
regionale
Politica regională a Uniunii Europene
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice
specifice temei
- analiza disparităţilor regionale şi a cauzelor
acestora în Uniunea Europeană

2

3

Strategia şi politica regională în România
2
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice
7 specifice temei
- dezbatere privind politica regională în
România.
Bibliografie:
15. Tiberiu Avrămescu – Economie europeană, Editura Sitech, Craiova, 2009.
16. Daniela Luminiţa Constantin – Economie regională. Teorii, modele, politici, Editura ASE, Bucureşti, 2010.
17. Gheorghe Popescu – Economie europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2007.
18. *** - Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Guvernul României, Bucureşti, 2013.
19.
*** - www.europa.eu
*NOTE: 1.Seminariile se vor desfășura pe bază de intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc, activități care
vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Studenţii vor primi temă de casă, a cărei rezolvare va fi luată în considerare la evaluarea finală.
•
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
- corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și categoriilor economice însușite la nivelul disciplinei vor satisface
așteptările reprezentanților comunității academice din domeniul științelor economice care predau discipline de
specialitate
- competențele procedurale și atitudinale, ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei, vor satisface așteptările
reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic
•

Evaluare

Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/
Laborator

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate;
• Teste de verificare - rezolvarea unor teste grile
teoretice
• Tema de casă – proiect pe bază de structură
propusă. Se va evalua gradul de încadrare în
cerinţele impuse.

10.6 Standard minim de
performanţă

Data completării
15septembrie2016
Avrămescu

Data aprobării în
Consiliul departamentului,

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Evaluarea finală - probă
scrisă (1 oră): teste grilă
teoretice

10%

50%

• Testare
• Corectarea temei

40%

Însuşirea conceptelor fundamentale cu care operează disciplina
Obţinerea a minimum 5 puncte şi promovarea evaluării finale şi a celor două teste de
verificare.

Titular de curs
Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu

Titular de seminar
Conf. univ. dr. Tiberiu

Director de departament (prestator), Director de departament (beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

FIŞA DISCIPLINEI
Operatiuni de finantare internationala,
anul universitar 2016-2017
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
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
Anul de
2. Semestr
2.4
I
studii
5
ul

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Master
Economie şi Finanţe Europene/Economist

II

2.
6

Operaţiuni de finanţare internaţională
conf.univ.dr. Magdalena Rădulescu
conf.univ.dr. Magdalena Rădulescu
Tipul de
Regimul
E
2.7
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3 seminar/laborator
2
3.4 Total ore din planul de inv.
56
3.5
din care curs
28
3.6 seminar/laborator
28
Distribuţia fondului de timp individual
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
50
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
40
Tutoriat
2
Examinări
2
Alte activităţi ...........................
3.7. Total ore studiu individual
144
3.8. Total ore pe semestru
200
3.9. Număr credite
8
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Elemente de Finanţe internaţionale, Monedă, Gestiune bancară, Produse şi servicii
bancare.
4.2. de competenţe
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului domeniului de studiu şi
fundamental:concepte, principii metode,modele şi teorii.
Cunoaşterea principalelor operaţiuni de finanţare derulate de bănci.
Cunoaşterea principalelor caracteristici ale activităţii de creditare derulate de băncile
comerciale.
Cunoaşterea indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii.
Cunoaşterea tipologiei riscurilor bancare în activitatea de creditare şi a modului de
acoperire a acestora.
Cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor diferitelor forme de finanţare a activităţii pe pla
internaţional.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
dotarea sălii de curs cu videoproiector şi calculator
5.2. de desfăşurare a
dotarea sălii de seminar cu videoproiector şi calculator
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor si instrumentelor
profesionale
avansate de lucru si de cercetare în mediile profesionale dinamice specifice domeniului
sistemelor bancare
C2. Realizarea de studii si lucrări complexe de analiză si evaluare a riscurilor bancare pe baza
datelor si informaţiilor privind mediul economico-financiar intern si extern
C5. Realizarea de studii aprofundate si elaborarea de proiecte de cercetare privind activitatea
de finanţare a băncilor în context naţional si internaţional.
C6 Fundamentarea, conceperea si implementarea deciziilor financiare la nivelul băncilor si
asumarea responsabilităţii sarcinilor de specialitate complexe.
6.2. Competenţe CT1. Aplicarea normelor si valorilor de etică profesional ă pentru luarea deciziilor si realizarea
transversale
independentă sau in grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă.
CT2. Planificarea si organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii, in
conditii de constientizare a reaponsabilitatii pentru rezultatele profesionale
CT3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres in cariera si

O

adaptare a propriilor competenţe profesionale si manageriale la dinamica mediului economic şi
bancar.
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general Disciplina Operaţiuni de finanţare internaţională îşi propune tratarea şi clarificarea
al disciplinei
problemelor teoretice şi practice fundamentale ale diferitelor tipuri de finanţare pe plan
internaţional şi a modului de gestionare a riscurilor asumate, cunoaşterea principiilor,
indicatorilor şi regulilor de evaluare a acestora, de acoperire a riscurilor, formarea gândirii
economice şi a deprinderilor de analiză economică vis-a-vis de domeniul bancar.
7.2. Obiectivele
A. Obiective cognitive
specifice
• Familiarizarea studenţilor cu aspectele teoretice şi practice privind
operaţiunile de finanţare realizate de bănci;
• Formarea unor abilităţi şi a unor conexiuni între indicatorii de
analiză;
• Dezvoltarea capacităţii studentului de a percepe rolul şi importanţa
evaluarii comparative a diferitelor posibilităţi de finanţare;
• Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a modalităţilor de
evaluare şi acoperire a riscurilor aferente;
• Analiza studiilor de caz propuse provenind de la elemente
eminamente practice;
• Dezvoltarea unui raţionament profesional adecvat şi corect de
fundamentare.
B. Obiective procedurale
1.Elaborarea unor teme de casă profesionale prin care se urmăreşte documentarea
susţinută de date statistice în privinţa metodelor de finanţare a activităţii;
2.Cunoaşterea metodelor de calcul a unor indicatori specifici în activitatea bancară şi în
gestiunea financiară a firmei.
3. Cunoaşterea modului de întocmire şi analiză a unui dosar de credit bancar.
C. Obiective atitudinale
1.Respectarea normelor de deontologie financiară (a codului deontologic al finanţistului),
fundamentate pe principiile autonomiei informaţionale, confidenţialităţii, transparenţei,
relevanţei, proporţionalităţii şi raportului cost - eficienţă în demersul specific specialistului
în domeniul financiar;
2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei echipe şi cooperarea în activităţile
specifice sau munca în echipă pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi referate;
3.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi
profesională, alături de conştientizarea nevoii de formare continuă care să includă
educaţia financiară.
8. Conţinuturi
8.1. Curs

1

2

1. Piaţa financiară internaţională
a. Tipologia pieţelor financiare
b. Compartimentele pieţei financiare
c. Notarea titlurilor tranzacţionate pe pieţele financiare
internaţionale
2. Fluxurile financiare internaţionale şi impozitele directe
2.1. Dubla impunere juridică internaţională
2.2. Metode de evitare a dublei impuneri
2.3. Evaziunea fiscală internaţională
2.4. Fluxuri financiare internationale si impozite indirecte
2.5. Acorduri comerciale pe plan internaţional
2.6. Fluxuri Financiare Publice Internationale generate de relatiile
cu organizatiile si organismele financiare internationale si cu
institutiile financiar bancare internationale

Nr.
ore
6

6

2.7. Riscul de ţară

3

4

3. Piaţa internaţională a creditului
3.1. Trăsăturile creditului internaţional
3.2. Formele şi clasificările creditului internaţional
3.3. Garantarea şi asigurarea creditelor internaţionale
3.4. Piaţa eurocreditelor
4. Finanţarea internaţională prin emisiunea de acţiuni şi obligaţiuni
4.1. Caracteristile emisiunii de obligaţiuni
4.2. Acordarea şi rambursarea împrumuturilor obligatare
4.3. Emisiunea de acţiuni

6

6

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
punctată de un
dialog si
exemplificari.

(Alte) resurse
folosite: calculator,
prezentare tip
power – point

4.4. Evaluarea acţiunilor
5. Piaţa acţiunilor
4
5.1. Instrumente tranzacţionate şi tipuri de oferte
5
5.2. Emisiunea internaţională de acţiuni prin certificate de
depozitare
Bibliografie
1. Cezar Basno, Nicolae Dardac – Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
2. Basno, C., Dardac, N., - Produse, costuri şi performanţe bancare, Editura Economică, Bucureşti,
2000.
3. Dedu, Vasile – „Gestiune şi audit bancar”, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
4. Radulescu Magdalena, - „Gestiune bancară. Teste grilă şi aplicaţii practice”, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2006.
5. Rădulescu Magdalena, - „Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în condiţiile crizei
economice actuale şi a configurării sistemelor bancare actuale”, Editura Sitech, Craiova, 2009.
6. Spulbăr, C.,– “Management bancar”, Editura Sitech, Craiova, 2003.
7. Simona Gaftoniuc – „Finanţe internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
8. Paul Bran şi Ionela Costică – “Relaţii monetar-finaniare internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti,
2002.
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
Consideraţii privind instrumentele şi modalităţile internaţionale de
1
4
plată
Aplicaţii în
Consideraţii privind produsele şi serviciile bancare oferite de
2
2
echipă
băncile comerciale din România
şi studii de caz
Tipurile de credit internaţional şi tehnici de creditare si finanţare a
4
Tabla
3
În paralel se
comerţului exterior
discuta şi se
Acordul de credit internaţional si principalele lui clauze. Elementele
4
prezintă
4
componente ale costului unui credit financiar garantat
referatele
5
Forfetarea şi factoringul
2
6
Credit vs. leasing
4
Aplicaţii în
7
Riscul de ţară si clasificările internaţionale ale agenţiilor de rating
4
echipă
Acoperirea riscurilor prin utilizarea de instrumente financiare
4
şi studii de caz
derivate
Tabla
În paralel se
8
discuta şi se
prezintă
referatele
Bibliografie:
•
Cezar Basno, Nicolae Dardac – Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
•
Basno, C., Dardac, N., - Produse, costuri şi performanţe bancare, Editura Economică, Bucureşti,
2000.
•
Paul Bran şi Ionela Costică – “Relaţii monetar-finaniare internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti,
2002.
•
Dedu, Vasile – „Gestiune şi audit bancar”, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
•
Simona Gaftoniuc – „Finanţe internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
•
Radulescu Magdalena, - „Gestiune bancară. Teste grilă şi aplicaţii practice”, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2006.
•
Rădulescu Magdalena, - „Managementul performanţelor şi riscurilor bancare în condiţiile crizei
economice actuale şi a configurării sistemelor bancare actuale”, Editura Sitech, Craiova, 2009.
•
Spulbăr, C.,– “Management bancar”, Editura Sitech, Craiova, 2003.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
23. Corectitudinea, rapiditatea, precizia şi acuratețea însuşirii limbajului, metodelor şi modelelor de calcul şi
gândire financiar-bancară, însuşite la nivelul disciplinei Operaţiuni de finanţare internaţională vor
satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice / academice din domeniul economic general
şi financiar-bancar în special, prin pregătirea unor manageri potenţiali în domeniu;
24. competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi deprinse la nivelul activităţii practice din seminar şi din
studiul tematicii de casă prin valorificarea bazelor de date la nivelul disciplinei Operaţiuni de finanţare
internaţională vor satisface aşteptările reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din
domeniul economic general şi financiar-bancar în special.
10. Evaluare:
Tip activitate

10.1 Criterii de
evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere
din nota

10.4. Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
20.09.2016

Data aprobării în,
Consiliul departamentului

Evaluare finală
Activitate seminar
2 Verificari periodice
Referat

întrebări teoretice şi două probleme
Rezolvarea aplicaţiilor propuse si raspunsuri din teorie
Intrebări teoretice şi o problema
Prezentarea unei teme de referat la alegere din cele date

2,5 puncte acumulate la evaluarea finală şi 2,5 puncte acumulate la seminar
Titular de curs
Conf.univ.dr. Rădulescu Magdalena

Director de departament (prestator),
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Titular de seminar
Conf.univ.dr. Rădulescu Magdalena

Director de departament (beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

finală
50%
10%
30%
10%

Fişa disciplinei
MACROECONOMIE AVANSATĂ
Anul universitar 2016 - 2017
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 din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Master
EFE / Economist

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 I

2.6.Tipul de evaluare
E

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.2
4
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
3.5
56
din care S.I.
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7 Total ore studiu individual
144
3.8

Total ore pe semestru

3.9

Număr de credite

Macroeconomie avansată
Prof. univ. dr. Emilia Ungureanu
Lect. univ. dr. Nicolae Bondoc
2.7. Regimul disciplinei :
Obligatorie

2
28

3.3
3.6

S
S

2
28
ore
34
50
50
2
4
4

200
8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Elemente de macroeconomie, finanţe, monedă, RFMI
4.2. de competenţe
Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului

dotarea sălii de curs cu videoproiector, tablă / flipchart şi marker
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, fiecare student
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea aplicaţiilor

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe profesionale
CP.1.Capacitatea de a determina indicatorii macroeconomici
CP.2. Evaluarea evoluţiei proceselor economice
CP.3. Capacitatea de a analiza obiectiv o politică economică
CP.4. Capacitatea de a lucra în orice instituţie publică de profil şi /sau în orice
societate multinaţională
6.2. Competenţe transversale
CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională,
fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele
economice
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare,
specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor economice
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii,
în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue

* Notă: Disciplina Macroeconomie avansată
inițiază masteranzii în cunoașterea și folosirea
instrumentelor şi tehnicilor de analiză macroeconomică – aspect care contribuie la achiziționarea tuturor
competențelor profesionale și transversale specifice programului de studiu.
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a proceselor economice şi
disciplinei
de stabilire a corelaţiilor macroeconomice
7.2. Obiectivele specifice
A. Obiective cognitive
1. Înţelegerea şi evaluarea comportamentelor macroeconomice de bază
2. Constituirea unui vocabular macroeconomic avansat
3. Explorarea politicilor economice cu a căror elaborare se confruntă
guvernele
B. Obiective procedurale
Cercetarea în profunzime a realităţilor economiei naţionale şi internaţionale
Realizarea de corelaţii între procesele economice în vederea calculării unor
indicatori economici agregaţi
C. Obiective atitudinale
1. Dezvoltarea gândirii economice
2. Capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele profesionale ale
instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale şi de lucru în echipă
3. Dezvoltarea abilităţilor specifice activităţii de cercetare ştiinţifică
4. Urmărirea comportamentului economiei reale, echilibrului macroeconomic
pe termen scurt, mediu şi lung
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Obiectul şi instrumentele analizei macroeconomice (2 ore)
Circuitele şi sectoarele instituţionale ale economiei naţionale (2 ore)
Rezultatele şi fluctuaţiile activităţii desfăşurate la nivel
macroeconomic (2 ore)
Structura sistemului conturilor naţionale (6 ore)
Echilibrul macroeconomic (2 ore)
Venit, consum, economii, investiţii şi interdependenţele dintre
acestea (4 ore)
Echilibrul macroeconomic pe piaţa bunurilor şi serviciilor (4 ore)
Echilibrul macroeconomic pe piaţa muncii (2 ore)
Echilibrul macroeconomic pe piaţa monetară (2 ore)
Influenţa relaţiilor economice externe asupra echilibrului
macroeconomic (2 ore)

Metode de
predare

Observaţii

11. Prelegerea
12. Explicaţia

Bibliografie:
20. Băcescu, Marius, Băcescu, Angelica – Macroeconomie intermediară, Editura Universitară,
Bucureşti, 2004.
21. Burda, Michael, Wyplosz, Charles – Macroeconomie. Perspectiva europeană, Editura ALL Beck,
Bucureşti, 2002.
22. Ciurea, Ion – Macroeconomie deschisă. Editura Universităţii din Piteşti, 2006.
23. Genereux, Jacques – Economie politică. Macroeconomie în economia deschisă, Editura ALL
Beck, Bucureşti, 2000.
24. Ungureanu, Emilia – Macroeconomie avansată. Editura Sitech, Craiova, 2013.
Seminar
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor
disciplinei, a competențelor vizate, distribuirea
temelor ( 2 ore)
Seminar practic la Biblioteca Universităţii
( 2 ore)
Particularităţi ale cercetării ştiinţifice la nivel
macroeconomic (2 ore)
Analiza macroeconomică. Calculul indicatorilor
macroeconomici (4 ore)
Interdependenţe, corelaţii şi proporţii
macroeconomice fundamentale (2 ore)
Interdependenţa dintre piaţa bunurilor şi piaţa
monetară (2 ore)

Metode de predare
dialogul

prezentare

Observaţii
La primul seminar se stabilesc
obligațiile
studenților și se
precizează criteriile ce vor fi
utilizate
în
evaluarea
rezultatelor învățării

Seminar de prezentare şi analiză a temei de
• dezbatere
casă (4 ore)
25.
calcul
Piaţa muncii şi şomajul (2 ore)
economic
Piaţa monetară şi inflaţia (2 ore)
Seminar de prezentare şi analiză a temei de casă
(4 ore)
Analiza macroeconomică pe baza balanţei de plăţi
externe (2 ore)
Bibliografie:
1. Anghelache,Constantin, Capanu , Ion – Indicatori macroeconomici. Calcul şi analiză economică,
Editura Economică, Bucureşti, 2003
2. Băcescu, Angelica, Băcescu, Marius - Teste şi probleme de macroeconomie. Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2007
3. Anghelache, Constantin (coordonator) - Analiză macroeconomică. Sinteze şi studii de caz. Editura
Economică, Bucureşti, 2007
4. Ţigănescu, I. E. , Roman, M. D.
- Macroeconomie. O abordare cantitativă. Editura Economică,
Bucureşti, 2005.
5. Ungureanu, Emilia – Macroeconomie avansată. Editura Sitech, Craiova, 2013.
*NOTE: 1. Seminariile se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc,
activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Referatele vor fi realizate individual
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
6. corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și categoriilor economice însușite la nivelul disciplinei –
vor satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor
economice
7. competențele procedurale și atitudinale, ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei, vor satisface
așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic.
10. Evaluare:
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;

10.4 SI (curs)

- coerenţa logică;

10.2 Metode de evaluare
Evaluarea finală - probă scrisă (2
ore): teste grilă teoretice (30%) +
teste grilă tip problemă (30%) +
+ rezolvarea unei probleme (30%)

10.3 Pondere
din nota finală

50 %

- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
15 septembrie 2016

• Referat cu temă stabilită de cadrul
didactic.

• Prezentare orală şi răspunsuri
la întrebări

30%

Tema de casă – Utilizarea
instrumentelor macroeconomice de
calcul. Se va evalua gradul de
încadrare în cerinţele impuse.

• Corectarea temei

20%

Însuşirea conceptelor fundamentale cu care operează disciplina
Calculul principalilor indicatori microeconomici

Titular curs,
Prof. univ. dr. Ungureanu Emilia

Data aprobării în Consiliul departamentului,
30 septembrie 2016

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Titular seminar,
Lect. univ. dr. Bondoc Nicolae

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Fişa disciplinei
MICROECONOMIE APLICATĂ
Anul universitar 2016 – 2017
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
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

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Master
EFE/ Economist

2.6. Tipul de evaluare
E

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3.2
4
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
3.5
56
din care S.I.
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7 Total ore studiu individual
144
3.8

Total ore pe semestru

3.9

Număr de credite

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

Microeconomie aplicată
Prof.univ.dr. Emilia Ungureanu
Prof.univ.dr. Emilia Ungureanu
2.7. Regimul disciplinei :
Obligatorie

2
28

3.3
3.6

S
S

200
8

Microeconomie, Management, Gestiune financiară
Capacități de analiză, sinteză şi gândire divergentă

dotare a sălii de curs cu videoproiector
dotare a sălii de seminar cu videoproiector

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe profesionale
C.1. Proiectarea unor strategii microeconomice pe termen scurt
şi mediu
C.2. Capacitatea de a determina şi interpreta indicatori
microeconomici
C.4. Analiza şi interpretarea corectă a realităţii economice şi
sociale
C.5. Evaluarea evoluţiei proceselor microeconomice
6.2. Competenţe transversale
CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie
profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice
specialistului în ştiinţele economice
CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale,
interdisciplinare, specifice elaborării proiectelor şi programelor

2
28
ore
34
50
50
2
4
4

din domeniul ştiinţelor economice
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de valorificare a
pregătirii dobândite
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Familiarizarea masteranzilor
cu domeniul Microeconomiei
aplicate
A. Obiective cognitive
Constituirea unui vocabular specific
Înţelegerea şi evaluarea comportamentelor economice
de bază
Explicarea teoriilor şi conceptelor microeconomice, a
mecanismelor, stărilor de echilibru şi evoluţiilor microeconomice
în baza conceptelor însuşite
B. Obiective procedurale
Formarea capacităţii de formulare şi propunere de variante de
acţiune economică la nivel microeconomic
Analiza comparativă a fenomenelor care apar la nivelul
organizaţiilor şi al pieţei
Realizarea de corelaţii între procesele microeconomice şi
macroeconomice
C. Obiective atitudinale
Capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele pieţei
Dezvoltarea abilităţilor specifice activităţii de
cercetare ştiinţifică în domeniu
Însuşirea unui sistem propriu de interpretare a fenomenelor
economice, ce apar în cadrul organizaţiilor şi în mediul unde
acestea acţionează
Dezvoltarea abilităţii de a utiliza cunoştinţele de microeconomie
în propria dezvoltare profesională.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Introducere în studiul microeconomiei aplicate
(2 ore)
2. Cererea, oferta şi echilibrul pieţei. Utilizarea
elasticităţii cererii şi ofertei în procesul de
management (6 ore)
3. Modelul de comportament al consumatorului
(6 ore)
4. Analiza producţiei şi a comportamentului
producătorului (4 ore)
5. Teoria jocurilor şi structurile de piaţă
(4 ore)
6. Economia bunăstării şi eşecul pieţei
( 4 ore)
7. Risc şi incertitudine în economie (2 ore)
Bibliografie:
Angelescu Coralia ( coordonator)

Observaţii

Metode de predare

Prezentare în power-point

prelegerea
dezbaterea

Studenţii vor primi în format
electronic materialul

Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005;

Dudian Monica (coordonator), Dragoş
Huru, Mihaela Dobre, şa.

Economie , Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005;

Nedelea Ştefan

Microeconomie aplicată. Editura ASE, Bucureşti, 2003

Silaşi Grigore,
Sîrghi Nicoleta

Microeconomie aprofundată. Editura Mirton, Timişoara, 2008

Ungureanu Emilia
(coordonator)

Economie politică.
Bucureşti, 2005

Editura

Didactică

şi

Pedagogică.

8.2. Seminar/Laborator*
1. Seminar organizatoric: prezentarea
obiectivelor disciplinei, a competențelor vizate,
distribuirea temelor si a referatelor ( 2 ore)

Metode de predare

Se stabilesc obligațiile de
seminar ale studenților și se
precizează criteriile ce vor fi
utilizate
în
evaluarea
rezultatelor învățării

dialogul
2. Cererea, oferta şi echilibrul pieţei. Utilizarea
elasticităţii cererii şi ofertei în procesul de
management (6 ore)
3. Modelul de comportament al consumatorului
(6 ore)
4. Analiza producţiei şi a comportamentului
producătorului (4 ore)
5. Teoria jocurilor şi structurile de piaţă (4 ore)
6. Economia bunăstării şi eşecul pieţei
( 4 ore)
7. Risc şi incertitudine în economie (2 ore)
Bibliografie:
Angelescu Coralia ( coordonator)

Observaţii

rezolvare aplicaţii
prezentare referat

Tabla

Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005;

Dudian Monica (coordonator), Dragoş
Huru, Mihaela Dobre, şa.

Economie , Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005;

Nedelea Ştefan

Microeconomie aplicată. Editura ASE, Bucureşti, 2003

Silaşi Grigore,
Sîrghi Nicoleta

Microeconomie aprofundată. Editura Mirton, Timişoara, 2008

Ungureanu Emilia
(coordonator)

Economie politică.
Bucureşti, 2005

Editura

Didactică

şi

Pedagogică.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
13. corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor însușite la nivelul disciplinei – vor satisface
așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din viaţa economică
14. competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface
așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul politicilor economice
10. Evaluare:
Tip activitate

10.4. SI (curs)

10.2 Metode de evaluare

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

10.3 Pondere
din nota finală

Evaluarea finală - probă scrisă (2
ore): teste grilă teoretice (70%) +
teste grilă tip problemă (20%)

50 %

• Test de verificare - rezolvarea unor

• Testare

30%

• Corectarea temei

20%

10.1 Criterii de evaluare

aplicaţii asemănătoare celor de la
seminarii.

10.5. Seminar

• Tema de casă - se vor rezolva

aplicaţii propuse de cadrul didactic.
Se va evalua gradul de încadrare
în cerinţele impuse.

10.6 Standard
minim de
performanţă

Însuşirea conceptelor fundamentale cu care operează disciplina
Calculul principalilor indicatori microeconomici

