FIŞA DISCIPLINEI
Bazele contabilității. 2016-2017
1.
1.1
1.2
1;4
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 studiu / calificarea

Universitatea din Pitești
Facultatea de Științe Economice si Drept
Finanțe, Contabilitate si Economie
Finante
Licenţă
Finante si banci/Economist

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Bazele contabilității
Titularul activităţilor de curs
Conf. Univ. Dr. Bengescu Marcela
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Asist. Univ. Dr. Brânza Diana
Anul de studii
1 2.5 Semestrul
2 2.6 Tipul de evaluare
V

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.2
din care curs
2
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
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 studiu individual
83
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4.

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

3.3
3.6

S/L/P
S/L/P

O

1
14
ore
28
27
24
2
2

Economie politică (studiată la liceu)
Capacități de gândire economică

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6.

Regimul disciplinei

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

5.

2.7

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Dotarea calculatoarelor cu softuri de contabilitate

Competenţe specifice vizate

C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economicofinanciare
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi
publice
C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Explicarea principiilor de bază ale contabilităţii în partidă dublă
disciplinei
A. Obiective cognitive
1. Cunoașterea procedeelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice metodei contabilităţii;
2. Prezentarea structurii contabile a patrimoniului;
3. Înţelegerea principiului dublei reprezentări şi al dublei înregistrări;
4. Explicarea rolului documentelor contabile;
5. Întocmirea balanţei de verificare.
B. Obiective procedurale
1. Exemplificarea unor cazuri concrete în scopul identificării operaţiilor economice şi
7.2 Obiectivele specifice
financiare ce fac obiectul înregistrărilor în conturile contabile;
2. Utilizarea documentelor justificative în concordanţă cu conţinutul economic al operaţiilor
ce se înregistrează în evidenţa contabilă;
3. Autoevaluarea lucrărilor întocmite.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea legislaţiei contabile şi fiscale;
Responsabilitate pentru calitatea lucrărilor întocmite.
8. Conținuturi
8.1. Curs
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
10
12
13
14
15
16

Obiectul si metoda contabilității
Elementele patrimoniale cuprinse în activul bilanțului contabil;
Elementele patrimoniale cuprinse în pasivul bilanţului contabil:
Tipuri de modificări privind activul şi pasivul bilanţului contabil
Contul de profit şi pierdere
Contul si dubla înregistrare
Sistemul documentelor economice
Evaluarea contabila a patrimoniului
Analiza si funcționarea conturilor de capitaluri ,
. Analiza si funcționarea conturilor de imobilizări

17

Verificare

Analiza si funcționarea conturilor de stociri
Analiza si funcționarea conturilor de terți
Analiza si funcționarea conturilor de trezorerie
Analiza si funcționarea conturilor de cheltuieli si de venituri:
Balanța de verificare si lucrările de închidere a exercițiului financiar

Nr. ore
1
3
3
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2

Meto
de de
predar
e

Observaţii
Resurse folosite

Preleg
ere şi
expun
ere la
tablă

Studenții au acces la suportul
de curs și în format electronic
care facilitează învăţarea
graduală şi structurată.

28

Total

Bibliografie
1. 1. Bengescu M -Bazele contabilităţii –Curs universitar pentru IFR, Editura Sitech, Craiova 2014/
2. Bengescu M- Bazele contabilităţii Curs universitar pentru IFR, Ediţia a II A, Editura Sitech, Craiova, 2012.
3. Horomnea (coordonator) –Bazele contabilităţii concepte, modele, aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008.
4. Mihai Ristea, Corina - Graziela Dumitru, Cristina Ioanas, Alina Irimescu- Contabilitatea societatilor comerciale Ediţia: III vol. I, Editura Universitară. Bucureşti 2009.
5. Mihai Ristea, Cristina Ioanăş, Corina Graziella Dumitru, Alina Irimescu- Contabilitatea societăţilor comerciale Ediţia: III vol. I, Editura Universitară. Bucureşti 2009
8.2. Aplicaţii: Seminar

Nr. ore

Delimitarea patrimoniului

1

2

Aplicații privind elementele patrimoniale cuprinse în activul bilanțului contabil;

2

3

Aplicații privind elementele patrimoniale cuprinse în pasivul bilanţului contabil:

2
1

4

Aplicații privind tipurile de modificări privind activul şi pasivul
bilanţului: modificări in structura activului; modificări in structura pasivului;
modificări in sens de creștere in volum; modificări in sens de descreștere in
volum,
Studiu de caz privind recunoașterea , clasificarea si gruparea

1

5

1

Metode
de
predare

dialog
exerci

Observaţii
Resurse folosite

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

cheltuielilor si veniturilor in Contul de profit şi pierdere
Aplicații privind contul si dubla înregistrare

1

7

Studiu de caz privind stemul documentelor economice

1

8

Studii de caz privind evaluarea contabila a patrimoniului

1

9
10
11
12
Total
1.
2.
3.
4.

Utilizarea conturilor de capitaluri si imobilizări
Utilizarea conturilor de stocuri si terți
Utilizarea conturilor de trezorerie si de procese economice
Balanța de verificare si lucrările de închidere a exercițiului financiar

1
1
1
1

6

5.

ţiu
studiu
de caz
testar
e

minicalculatoare.
La
jumătatea semestrului se va
susține un test.

14
1. Bengescu M -Bazele contabilităţii –Curs universitar pentru IFR, Editura Sitech, Craiova 2014/
Bengescu M- Bazele contabilităţii Curs universitar pentru IFR, Ediţia a II A, Editura Sitech, Craiova, 2012.
Horomnea (coordonator) –Bazele contabilităţii concepte, modele, aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008.
Mihai Ristea, Corina - Graziella Dumitru, Cristina Ioanas, Alina Irimescu- Contabilitatea societatilor comerciale Ediţia: III vol. I, Editura Universitară. Bucureşti 2009.
Mihai Ristea, Cristina Ioanăş, Corina Graziella Dumitru, Alina Irimescu- Contabilitatea societăţilor comerciale Ediţia: III vol. I, Editura Universitară. Bucureşti 2009

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunității epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Cunoştinţele teoretice şi practice dobândite prin studierea acestei discipline asigură continuarea studiilor în domeniul contabilităţii la
nivelul cerinţelor reprezentaţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor entităţilor economice.
8.

9.

Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
- expunerea corecta si complete a
cunoștințelor
- atenție ;a detalii
- utilizarea limbajului de specialitate

10.4 SI (curs)

• Activitate seminar - evaluarea
răspunsurilor la întrebările formulate de
către cadrul didactic și a participării active
a fiecărui student la rezolvarea studiilor de
caz la seminar.
10.5 Seminar

10.3 Pondere
din nota finală

10.2 Metode de evaluare
Lucrare scrisa (ore); total 5 întrebări
din care:
- prima întrebare solicita expunea
unui număr minim de aspecte legate
de unul dintre subiectele tematicii
20%;
- si 4 i
20% fiecare, solicita
delimitarea evenimentelor de natura
economica si financiara si întocmirea
contabile
cu
înregistrărilor
specificarea
documentelor
justificative
• Expunerea liberă si dialog

• Evaluarea periodica a cunoștințelor prin
rezolvarea in scris a studiilor de caz

• Testare

10%

30%

40%

• Lucrare practica privind întocmirea
notelor contabile, fiselor-șah si balanța de
verificare

10.6 Standard minim de
performanţă

Data completării
30 septembrie 2016
.....

20%
• Întrebări si corectare
1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul analizei economice
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind indicatorii economici
3. Capacitatea de a interpreta dinamica principalilor indicatori economici
4. Nota 5 la evaluarea finală

Titular de curs,
Conf.univ.dr. Bengescu Marcela

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Titular de seminar / laborator,
Asist. Univ. dr. Branza Diana .....

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

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

FIŞA DISCIPLINEI
EDUCAŢIE FIZICĂ, anul universitar 2016-2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

2.1
2.2
2.3
2.4

11. Date despre disciplină
Educaţie fizică
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Lect.univ.dr. Rada Larisa
Anul de studii
I 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare
V
2.7 Regimul disciplinei

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe, Economie şi Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Economie
Licenţă
Finanţe Bănci/Economist

12. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
1
3.2
din care curs
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
14
3.5
din care curs
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
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
11
3.8
Total ore pe semestru
25
3.9
Număr de credite
1

S/L/P
S/L/P

L

1
14
ore
3
3
3
2
-

13. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Elemente şi structuri de exerciţii pentru diferite părţi ale organismului (studiate la
4.1
De curriculum
liceu).
4.2
De competenţe
Capacități de a realiza activităţi sportive în timpul liber.
5.1
5.2

14. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a laboratorului Dotarea sălii cu casetofon.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

15. Competenţe specifice vizate
C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/organizațiile private și publice
C.2. Culegerea, analiza si interpretarea de date și informații referitoare la probleme economico-financiare
C.3. Realizarea delucrări de natură economico-financiară la nivelul entităților/organizațiilor private și publice
C.4. Execuția de operațiuni și tranzacții financiare specifice entităților/organizațiilor private și publice
C.5. Implementarea planurilor și bugetelor la nivelul entităților/organizațiilor private și publice
C.6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor private și publice
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

16. Obiectivele disciplinei
Familiarizarea studenților cu domeniul educatie fizice şi sportului, cu conceptele
7.1 Obiectivul general al
fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive
6. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor aspecte ale educatiei fizice, a functiilor si
caracteristicilor acesteia;
7. Definirea corectă a obiectului de studiu al educatiei fizice și stabilirea relațiilor pe
care aceasta le are cu alte științe.
B. Obiective procedurale

Corelarea unor experiențe școlare personale cu unele activitati sportive
Asigurarea deconectării şi a factorului de compensare profesională, a echilibrului
psihomotric de bună dispoziţie prin mişcare.
6. Cultivarea simţului estetic şi a ritmului de execuţie a mişcării;
8. Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice, precum şi a
dezvoltării corporale armonioase;
9. Dezvoltarea motricităţii generale şi specifice.
C. Obiective atitudinale
2. Respectarea normelor de igiena si de deontologie profesională, fundamentele in
educatie fizica si sport.
3. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor complexe de exercitii;
4.
5.

17. Conţinuturi
8.1. Curs

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite
În cadrul acestei
ședințe se stabilesc
obligațiile studenților
și se precizează
criteriile ce vor fi
utilizate în evaluarea
rezultelor.

1
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

Prezentarea obiectivelor disciplinei, obligaţiilor studenţilor,
modalităţi de notare.
2
Cunoaşterea colectivului de studenţi, a nivelului de pregătire a
1
acestora.
Efectuarea măsurătorilor antropometrice şi ale capacităţii de
efort
dialogul
explicatia
Învăţarea paşilor de bază din aerobic (march, jogging).
2
demonsratia
2
Complex de dezvoltare fizică armonioasă.
conversația
Dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare.
euristică
Învăţarea paşilor de bază (skip şi kick).
2
explicatia
3
Complex de dezvoltare fizică armonioasă.
lucrul în grup
Dezvoltarea musculaturii trenului superior.
Învăţarea paşilor de bază( kneelift, lunge)
2
4
Complex de dezvoltare fizică armonioasă.
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi a coapselor.
Învăţarea paşilor de bază (jumping-jack).
2
5
Complex de dezvoltare fizică armonioasă.
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi fesiere
Învăţarea paşilor de bază (step-touch)
2
6
Complex de dezvoltare fizică armonioasă.
Dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare.
7
Verificare
2
Bibliografie:
Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a
Editura Universităţii din Piteşti.
Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova.
www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate.
www.reductostart.
w.w.w nutrition.org.uk
w.w.w flex-fitness.ro

Prezentarea
complexului
exercitii

capacităţii aplicative,

PROGRAMĂ ŞAH - PENTRU STUDENŢII SCUTIŢI MEDICAL
8.2. Seminar/Laborator*
Introducere în lumea şahului. Piesele şi tabla de
şah (prezentare)
Familiarizarea cu piesele de şah şi tabla de
1
şah. Câmpul de luptă. Mutarea pieselor
Notarea şahistă ( câmpurile, coloanele şi liniile)
2
Şahul. Matul . Patul.
Rocada
Valoarea pieselor de şah ( pionii, dama,
turnurile, nebunii şi caii)
3
Schimburile pieselor (sacrificiu- schimbul a
două piese inegale)
Fazele partidei ( deschiderea, jocul de mijloc şi
finalul)
Verificare
4

Nr.ore
4

4

4

Metode de predare
dialogul
explicatia
demonsratia
conversația euristică

Observaţii
În
cadrul
acestei
şedinţe se stabilesc
obligaţiile studenţilor şi
se precizează criteriile
ce vor fi utilizate în
evaluarea rezultelor.
Anunţarea şi alegerea
titlului de referat, pe
care
trebuie
să-l
prezinte la sfarşitul
semestrului.

2

Bibliografie:
1. Cercetaş., M., (2007) - Lecţii de şah pentru începători, Cluj-Napoca, Editura Mediamira.

de

TITLURI REFERATE PENTRU STUDENŢII SCUTIŢI MEDICAL
1. Educaţia fizică – rolul şi importanţa ei în sănătatea omului.
2. Educaţia fizică şi timpul liber la studenţilor.
3. Socializare prin sport.
4. Mijloace de evaluare în educaţie fizică.
5. Jocul şi rolul lui în lecţia de educaţie fizică.
Bibliografie:
1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii
aplicative, Editura Universităţii din Piteşti.
2. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova.
3. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate.
4. www.reductostart.
5. w.w.w nutrition.org.uk
6. w.w.w flex-fitness.ro
18. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
19. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

30% - prezenţa, 30% - activitate
seminar, 30% - evaluare periodică

oral

10%

prezenţa și intervenția studentului în activitățile de lucrari practice + participarea la realizarea și
prezentarea complexului de exercitii

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul Verbal:
prezenţa la oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah. Evaluarea finală
se va realiza după caz, prin competiţii de şah si prezentare orală a unui referat cu temă prestabilită de către cadrul
didactic, cu trimitere specifică asupra activităţii de Educaţie Fizică şi Sport.
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS.
Data completării
___
_____

Titular de curs,
.....

Data aprobării în Consiliul departamentului,
___
_____

Titular de seminar / laborator,
lect.univ.dr. Rada Larisa
Director de departament,
(prestator)
Prof.univ.dr. Niculescu Ionela

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

FIŞA DISCIPLINEI
Limba engleză economică şi de afaceri, anul universitar 2016-2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice si Drept
Finanţe, Contabilitate si Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci/Economist

21. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2
Titularul activităţilor de curs

Limba engleză economică şi de afaceri

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ. dr. Cristina Ungureanu

2.4 Anul de studii

I

2.5 Semestrul

-

1

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7

22. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
3.6
Distribuţia fondului de timp studiu individual
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
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

Regimul disciplinei

Obliga
torie

S/L/P
S/L/P

2
28
ore
10
5
5
2

23. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
- nu este cazul
Nivel de competență lingvistică A1 conform Cadrului European de Referință pentru
4.2
De competenţe
Limbi
4.1

5.1
5.2

24. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- nu este cazul
De desfăşurare a seminarului
- nu este cazul

Competenţe
profesionale

C1Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte
complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa.
C2Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din specialitatea sa, pe baza comunicării
lingvistice.
C3Poate să utilizeze limba cu eficacitate în viaţa socială, profesională sau academică.

Competenţe
transversale

25. Competenţe specifice vizate

CT1. Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient
şi responsabil; Respectarea normelor de etica specifice domeniului (ex: confidenţialitate)
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea
activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane
CT3. Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci
şi intrinseci ale învăţării continue

26. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte profesionale
general al
sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu;
disciplinei
Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice,
inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie;
7.2 Obiectivele Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc
specifice
prin programul de studii urmat;
Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia britanică şi europeană
Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului acestora în

interacţiunile profesionale.
27. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

1
Bibliografie
Nr.
Ore

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
2
2
2

7

Making Contact // Introducing yourself and others;
Talking about the weather; Talking about plans
Getting Acquainted // Making small talk before a meeting; Speaking
about free time activities; Talking about personal possessions
Making and Confirming Arrangements // Arranging a meeting;
Confirming a meeting by email; Rescheduling a meeting
Making and Reacting to Proposals // Making a proposal; Responding
to a proposal; Offering a counterproposal; Reaching agreement
Welcoming Visitors // Welcoming visitors to your company;
Introducing a visitor; Giving directions in a building;
Eating Out // Making small talk in a restaurant; Deciding what to order

8
9

Applying for a Job 1 // Job benefits and employment procedures
Test

10

Applying for a Job 2 // Job benefits and employment procedures:

2
2
2

1
2
3
4
5
6

4
prezentare
exerciţii
lucrul în
grup

4
4

suport curs
tabla
CD player

2

11 Careers // Talking about ambitions and careers
2
Bibliografie
1.English for Emails. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
2.English for Meetings. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
3.English for Negotiating. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
4.English for Presentations. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
5.English for Socializing. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
6.English for Telephoning. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
7.Grant, David & Jane Hudson. Business Result. Pre-Intermediate. Oxford University Press. 2009
8.Năstăsescu, Violeta. Dicționar economic. Englez – român. Român-englez. București. Editura Niculescu. 2009
9.Niţu, Carmen Raluca. Economic Translations. Craiova : Editura Universitaria, 2013.
28. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei vor duce la dezvoltarea următoarelor
abilităţi: aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi
de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea activităţii grupului şi
economisirea resurselor, inclusiv a celor umane.
10.Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5
Seminar/
Laborator /
Tema de
casa

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Comunicarea cu un anumit grad de spontaneitate
şi de fluenţă,folosind limba engleză
Acționarea și executarea unor sarcini similare
celor din mediul profesional, pe baza comunicării
lingvistice
Utilizarea eficienta a limbii engleze in viata social,
profesională sau academică

-

10.6 Standard minim de
performanţă
Data completării
30.09. 2016

10.3 Pondere din nota
finală

Activitate seminar

30 %

Verificări periodice

30%

Temă de casă

30%

Verificare

10%

Studentul este capabil să selecteze şi să utilizeze dicţionarul necesar pentru textul abordat;
este capabil să înţeleagă şi să traducă (cu ajutorul dicţionarului) orice text de dificulate
medie aparţinând limbajului economic; este capabil să găsească mai multe variante de
traducere şi să o aleagă pe cea mai bună.
Titular de curs,

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Titular de seminar / laborator,
conf. univ. dr. Cristina Ungureanu

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
conf.univ.dr. Laura Cîțu
conf. univ.dr. Bondoc Maria-Daniela

FIŞA DISCIPLINEI
Limba engleză economică şi de afaceri, anul universitar 2016-2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice si Drept
Finanţe, Contabilitate si Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci/Economist

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2
Titularul activităţilor de curs

Limba engleză economică şi de afaceri

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ. dr. Cristina Ungureanu

2.4 Anul de studii

I

2.5 Semestrul

-

2

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
3.6
Distribuţia fondului de timp studiu individual
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
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

Regimul disciplinei

Obliga
torie

S/L/P
S/L/P

2
28
ore
10
5
5
2

4.

Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
- nu este cazul
Nivel de competență lingvistică A1 conform Cadrului European de Referință pentru
De competenţe
Limbi

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- nu este cazul
De desfăşurare a seminarului
- nu este cazul

4.1
4.2

5.1
5.2

Competenţe
profesionale

Competenţe specifice vizate
C1Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte
complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa.
C2Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din specialitatea sa, pe baza comunicării
lingvistice.
C3Poate să utilizeze limba cu eficacitate în viaţa socială, profesională sau academică.

Competenţe
transversale

6.

CT1. Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient
şi responsabil; Respectarea normelor de etica specifice domeniului (ex: confidenţialitate)
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea
activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane
CT3. Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci
şi intrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte profesionale
general al
sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu;
disciplinei
Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice,
inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie;
7.2 Obiectivele Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc
specifice
prin programul de studii urmat;
Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia britanică şi europeană
Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului acestora în

interacţiunile profesionale.
8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

1
Bibliografie
Nr.
Ore

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Companies // Talking about what companies do
Company Structure // Talking about company structure; Presenting
visual information
New Products // Talking about new products and the stages in their
development; Giving a report
Travel // Asking for travel information; Talking about travel
Orders and Deliveries // Talking about orders and deliveries; Making
and responding to suggestions
Selling // Talking about sales and advertising
Performance // Talking about present and past performance;
evaluating performance
Future Trends // Talking about global issues; Predicting future trends
Time Management // Talking about managing time; Speculating and
discussing consequences

2
2

Training // Talking about personal development and training

2

2
4
4

prezentare
exerciţii
lucrul în
grup

4
2

suport curs
tabla
CD player

2
2

Working Life // Talking about work and responsibilities; Talking about
2
routine activities
Bibliografie
1. English for Emails. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
2.English for Meetings. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
3.English for Negotiating. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
4.English for Presentations. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
5.English for Socializing. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
6.English for Telephoning. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
7.Grant, David & Jane Hudson. Business Result. Pre-Intermediate. Oxford University Press. 2009
8.Năstăsescu, Violeta. Dicționar economic. Englez – român. Român-englez. București. Editura Niculescu. 2009
9.Niţu, Carmen Raluca. Economic Translations. Craiova : Editura Universitaria, 2013.
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei vor duce la dezvoltarea următoarelor
abilităţi: aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi
de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea activităţii grupului şi
economisirea resurselor, inclusiv a celor umane.
9.

10.Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5
Seminar/
Laborator /
Tema de
casa

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Comunicarea cu un anumit grad de spontaneitate
şi de fluenţă,folosind limba engleză
Acționarea și executarea unor sarcini similare
celor din mediul profesional, pe baza comunicării
lingvistice
Utilizarea eficienta a limbii engleze in viata social,
profesională sau academică

-

10.6 Standard minim de
performanţă
Data completării
30.09. 2016

10.3 Pondere din nota
finală

Activitate seminar

30 %

Verificări periodice

30%

Temă de casă

30%

Verificare

10%

Studentul este capabil să selecteze şi să utilizeze dicţionarul necesar pentru textul abordat;
este capabil să înţeleagă şi să traducă (cu ajutorul dicţionarului) orice text de dificulate
medie aparţinând limbajului economic; este capabil să găsească mai multe variante de
traducere şi să o aleagă pe cea mai bună.
Titular de curs,

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Titular de seminar / laborator,
conf. univ. dr. Cristina Ungureanu

Director de departament,
Director de departament,
(prestator)
(beneficiar),
conf.univ.dr. Laura Cîțu
conf. univ.dr. Bondoc Maria-Daniela

FIŞA DISCIPLINEI
Statistică economică, 2016-2017

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

2.1
2.2
2.3
2.4

30. Date despre disciplină
Statistică economică
Denumirea disciplinei
Titularul disciplinei (coordonator disciplină)
Prof.univ.dr. habil Gheorghe Săvoiu
Titularul activităţilor de seminar
Prof.univ.dr. habil Gheorghe Săvoiu
Anul de studii
I 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare
E
2.7

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanțe
Licenţă

Finanţe şi Bănci / Economist

31. 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.
42
3.5
din care S.I.
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
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
83
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5

Regimul disciplinei

S
S

O

2
14
ore
27
26
26
2
2
-

32. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1

4.2

De curriculum

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de economie si elemente de algebră,
analiză matematică și teoria probabilităților (liceu şi în paralel in sem I facultate)

De competenţe

• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului domeniului de studiu şi
fundamental:concepte, principii metode,modele şi teorii
• Capacitatea de a explica şi interpreta stări, procese, fenomene, sisteme
dinamice şi evoluţii multicauzale circumscrise domeniului de studiu (analiză şi
sinteză)
• Aplicarea şi transferul abilităţilor conceptual-tehnice, rezolvarea problemelor
domeniului de studii (gândire inductivă şi deductivă, pragmatică şi aplicativă,
gândirea asociativă şi inferenţială)

33. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

Competenţe
profesionale

34. Competenţe specifice vizate

Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart, cretă colorată / marker și
videoproiector
Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; dotarea sălii
de seminar cu videoproiector şi calculator, acces internet în baze de date
INS, EUROSTAT, FMI, ONU, BM, CIA Report etc si valorificarea unor
pachete de programe (ex. E-Views de pe laptopul profesorului)

C1. Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în
contabilitatea entităţii/organizaţiei
C2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
C3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar
- contabile şi/sau fiscale
C4. Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari
C5. Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil

Competenţe
transversale

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 pluri - specializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare

* Notă: Disciplina Statistică economică formează studenţii în spiritul gândirii ştiinţifice şi al folosirii
limbajului statistic, principiilor, metodelor şi modelelor de cunoaştere în economie cu ajutorul datelor,
informaţiilor şi indicatorilor statistici şi astfel ca disciplină pilon contribuie la achiziționarea tuturor
competenţelor profesionale şi transversale ale programului de studiu.
35. Obiectivele disciplinei
Formarea unei culturi şi a unei educaţii statistice, care să permită viitorului licenţiat în ştiinţe
economice să structureze gândirea sa economică generală, cu accent pe cea financiară, cu ajutorul
7.1 Obiectivul
unor metode şi modele statistico - matematice simple şi eficiente, să cuantifice şi să analizeze
general al
prin indicatori statistici finaciari activitatea unei entităţi/organizaţii, într-un domeniu economic
disciplinei
concret, conducând în final la luarea unor decizii cu caracter contabil şi financiar, juste şi
optime în condiţii de risc şi incertitudine specific pietei libere.
A. Obiective cognitive

1.Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor statistice fundamentale ce reunite constituie
limbajul caracteristic al acestei ştiinţe şi utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională,
alături de cunoaşterea principalelor metode şi modele ale teoriei şi gândirii statistice axate
pe paradigma variabilităţii, inferenţei, regresiei şi corelaţiei;
2.Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului principiilor fundamentale ale gândirii
statistice generale, dar şi a celei aplicate în economie şi mai ales în finanţe - bănci;
3. Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi obiectului de studiu al ştiinţei statistice şi
identificarea şi valorificarea metodelor specifice în relaţiile pe care statistica le are cu
celelalte ştiinţe privită ca ansamblu de metode;
4.Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în statistica entităţii /
organizaţiei economice şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează
operaţiunile economice financiar - bancare
5. Identificarea si descrierea indicatorilor statistici economici financiari bancari
B. Obiective procedurale
7.2
Obiectivele
specifice

1.Aplicarea unor principii şi metode statistice de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii
bine definite şi corelarea unor evaluări practice cu teoria sondajului şi cu unele modele
statistice de inferenţiere cu eroare precizată, de la deprinderea cu scalarea variabilelor
(nominală, ordinală, cardinală şi proporţională) la abordarea cronologică sau teritorială a
variaţiei fenomenelor înregistrate în finanţe - bănci;
2.Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de selectare şi evaluare, pentru a
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor programe statistice specializate în realizarea de
grafice, redactarea de tabele performante, selectării de indicatori şi baze de date conform
informaţiilor accesate pe site-urile instituţionale ale INS (http://www.insse.ro.) şi
EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/);
3. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a metodelor şi modelelor teoretice ale
statisticii, de la analiza de concentrare - diversificare în activităţile financiar - bancare, la
dezvoltarea deprinderilor de a interpreta corect ciclicitatea (termen mediu şi lung) şi
sezonalitatea (infra anual) alături de alte instrumente şi metode de asociere, regresie şi
corelaţie a rezultatelor contabile şi de evaluare a dinamicilor specifice prin intermediul
indicatorilor statistici, care să permită viitorului licenţiat în ştiinţe economice să analizeze
prompt şi să ia decizii sintetice şi corecte referitoare la volumul optim şi la structura pieţei în
care aceasta îşi desfăşoară activitatea;
4.Elaborarea unor teme de casă profesionale (veritabile monografii statistice) cu utilizarea
unor noţiuni, principii, metode şi modele consacrate în domeniul statistic, reunind crearea
unui sistem simplu de selectare şi colectare a datelor şi informaţiilor statistice, cu gruparea,
sistematizarea şi reprezentarea indicatorilor, cu analiza statistică a tendinţei centrale,
omogenităţii, asimetriei şi excesului din datele poziţiei şi performanţei financiare şi bancare

a entităţii/organizaţiei;
5.Utilizarea eficientă a tehnicilor de sondaj, cuantificarea, interpretarea şi utilizarea corectă
a indicatorilor medii în condiţii de evaluarea prealabilă a variabilităţii populaţiilor statistice
din care au fost extraşi, valorificarea practică a unor metode de prognoză statistică,
extrapolare prin metode simple şi eficiente a unor seturi de indicatori utili în finanţe - bănci,
pentru monitorizarea rezultatelor, a eficienţei evaluărilor şi reevaluărilor activităţilor
profitabile ale firmei cu sens de afaceri de durată, desfăşurate în diverse pieţe teritoriale
sau agregate regional şi naţional.
C. Obiective atitudinale
1.Respectarea normelor de deontologie statistică (a codului deontologic al statisticianului),
fundamentate pe principiile autonomiei informaţionale, confidenţialităţii, transparenţei,
relevanţei, proporţionalităţii şi raportului cost - eficienţă în demersul specific specialistului în
statistică economică, aplicată în finanţe - bănci;
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
statistică.
36. Conţinuturi
8.1. Curs

1

2

3

4

5

6

1. Statistica – instrument de fundamentare a deciziei
aplicate în finanțe
1.1 Definirea şi accepţiunile statisticii moderne
1.2 Rolul şi obiectul de studiu statisticii ca ştiinţă
1.3 Trei ştiinţe gemene născute la primul recensământ
1.4 Unele concepte (noţiuni) specifice limbajului statistic
1.5 Modul de gândire contabil şi demersul statistic în
contabilitate
2.Observarea, prelucrarea, prezentarea şi reprezentarea datelor
statistice
2.1 Program, modalităţi, tehnici şi erori ale observării statistice
2.2 Etape în sistematizarea datelor statistice
2.3 Indicatori relativi şi locul lor în universul statistic
3.Indicatorii tendinţei centrale, variaţiei, asimetriei şi boltirii
în seriile de date
3.1 Indicatori statistici ai tendinţei centrale
3.2 Indicatori statistici pentru caracterizarea frecvenţelor
3.3 Indicatori statistici ai variaţiei
3.4 Regula de adunare a dispersiilor
3.5 Indicatori statistici ai asimetriei şi boltirii
4.Sondaje statistice aplicate în contabilitate (4 ore)
4.1 Teoria probabilităţilor şi noţiuni teoretice privind sondajul
statistic
4.2 Procedee şi tehnici de eşantionare cu impact în activităţi
contabile
4.3 Erori specifice cercetărilor selective
4.4 Sondajul simplu aleator repetat şi nerepetat şi alte tipuri de
sondaje
5.Metoda indicilor şi măsurarea inflaţiei în contabilitate
5.1 Concepte, funcţii, utilitate şi clasificări în universul indicilor
5.2 Scurtă istorie a metodei indicilor şi evoluţia indicelui interpret
5.3 Sisteme concrete de indici şi probleme practice de construcţie
5.4 Descompunerea variaţiei unui fenomen complex prin metoda
indicilor
5.5 Inflaţia şi indicii interpret în contabilitate
6.Regresie şi corelaţie statistică
6.1 Legătura statistică – noţiuni esenţiale şi clasificare

Nr.
ore
2

2

6

4

4

4

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

•Prelegere punctată
de dialog - dezbatere
referitor la accepţiuni
comune
vs.
profesionale
ale
statisticii şi unele
exemple
statistice
din realitatea recentă
• Întrebări
retorice
cu accente de lumină
pe
complexitatea
tematicii
• Evaluări noţionale
prin apelul la memoria
vie a recensămintelor
şi a unor anchete şi
sondaje de tip statistic
cât mai recente
•Proceduri concrete
de calcul aplicate şi
ierarhizate avantaje şi
dezavantaje specifice
cu impact metodologic
Exemplificare finala cu
un
pachet
de
programe specializat
de tip Eviews
Exemple finale cu
ajutorul site-urilor de
baze de date UN
Data şi CIA annual
report

Studenţii au acces la
cursul tipărit in biblioteca
dar și la fragmente de
suport de cerinte si
aplicatii din cursul tipărit
precum şi la alte resurse
în format electronic pe
grupul de discutii yahoo
statistica_universitatea_pit
esti si la site-uri statistice
specializate de pe internet
(acces direct resurse sau
captare-prezentare
tip
power – point)
Link-uri statistice necesare
https://groups.yahoo.com/
neo/groups/statistica_univ
ersitatea_pitesti/conversati
ons/messages
http://www.insse.ro/cms/
http://data.worldbank.org/i
ndicator
http://ec.europa.eu/eurost
at/web/main
http://ec.europa.eu/eurost
at/web/ess/about-us/essvision-2020
https://www.cia.gov/library
/publications/the-worldfactbook/
http://data.un.org/

6.2 Regresia statistică şi valorificarea ei în contabilitate
6.3 Corelaţia statistică şi valorificarea ei în contabilitate
7.Analiza cronologică şi teritorială a seriilor de date din
surse financiar contabile
7.1 Particularităţi şi tipologie în seriile cronologice şi teritoriale
7.2 Sisteme de indicatori statistici ai seriilor cronologice şi
teritoriale
7.3 Determinarea trendului şi sezonalităţii în evoluţia fenomenelor
surprinse în contabilitate
7.4 Previziune şi ierarhizare statistică a indicatorilor contabili
relevanţi
8.Indicatori statistici utili în contabilitatea afacerilor
8.1 Metode statistice aplicate frecvent în contabilitate şi indicatori
utili unui management modern
8.2 Indicatori statistici ai protecţiei mediului utili în contabilitate
8.3 Indicatori statistici contabili
8.4 Specificul contabilităţii de mediu şi costurilor de mediu şi
implicaţiile statistice majore

7

8

3

3
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1. Săvoiu G., - Statistică generală cu aplicaţii în contabilitate, Ed. Universitară, 2012.
2. Săvoiu G., - Statistical Thinking, Ed. Universitară, Bucureşti, 2015.
3. Săvoiu G., - Statistică economică, Ed Universităţii din Piteşti, 2011.
4. Săvoiu G., - Statistică pentru afaceri, Ed. Universitară, Bucuresti, 2011.
5. Ghereş M., Săvoiu G., (coord).– Economia mediului tratat. Ed. Universitară, Bucureşti, 2010.
6. Săvoiu G., - Statistica. Mod de gândire şi metode, Ed. Universitară, Bucureşti, 2009.
7. Săvoiu G., - Statistica - un mod ştiinţific de gândire, Ed. Universitară, Bucureşti, 2007.

8.2. Aplicaţii: Seminar
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Scurtă istorie a statisticii. Concepte şi noţiuni statistice fundamentale
Prezentarea temei de casă ( două studii de caz) şi a tematicii
referatelor.
Observarea statistică şi gruparea statistică
Indicatori relativi şi grafice adecvate. Sisteme de indicatori statistici
de caracterizare a frecvenţelor. Calculul indicatorilor de concentrare
- diversificare Gini – Struck
Indicatorii medii sau ai tendinţei centrale–valori substitut, mod de
calcul şi proprietăţi - test*
Sisteme de indicatori statistici simpli şi sintetici, pentru
caracterizarea variaţiei şi asimetriei - test*
Sondajul statistic şi utilizarea lui în cercetările de piaţă - test*
Metoda indicilor, sisteme de ponderare, indici de preţ - test*
Asocierea, regresia şi corelaţia statistică, metode parametrice/
neparametrice
Analiza statistică a seriilor cronologice, indicatori specifici şi analiza
componentelor. Metode de extrapolare - test*
Analiza statistică a seriilor teritoriale, indicatori specifici şi metode de
ierarhizare (Indicatori statistici la nivel micro şi macroeconomic

Nr.
ore

Metode de predare

2
1
1

2
1
2
1
1
1

Dialog deschis la
seminar şi pe grupul
administrat de
gsavoiu@yahoo.com
la
http://groups.yahoo.co
m/grou
p/statistica_universitat
ea_pit esti/
Aplicaţii individ. şi în
echipă, studii de caz
teste* și consultaţii
(tutorat)

2

Bibliografie:
1. Săvoiu G., - Statistică generală cu aplicaţii în contabilitate, Ed. Universitară, Bucureşti, 2012.
2. Săvoiu G., - Statistică economică, Ed Universităţii din Piteşti, 2011.
3. Săvoiu G., - Statistica. Mod de gândire şi metode, Ed. Universitară, Bucureşti, 2009.
4. Săvoiu G., - Statistica - un mod ştiinţific de gândire, Ed. Universitară, Bucureşti, 2007.

Observaţii
Resurse folosite
În primul seminar se
precizează tematica și
baremul de evaluare
(criteria de evaluare
utilizate pe parcurs). La
rezolvarea studiilor de
caz se poate apela la
minicalculatoare
sau
programe
(Excel,
Eviews etc.). Seminariile
unde se pot susţine
teste de verificare sunt
etichetate cu asterisc.
La ultimul seminar se
predau studiile de caz
individuale
prin
esantioane distincte de
la prima intalnire. Se
expun rezultatele pe
grup
si
tematica
examen. Se pot sustine
maxim 4 teste.

*Notă: Aspectele comunicate de la prima intalnire se refera la barem de evaluare si obligații derivate, metode și tematica:
1. Seminariile se vor desfăşura pe bază de aplicaţii individuale şi în echipă, referate, teste, intervenții directe,
dezbateri, etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Temele de casă (cele 2 studii de caz) şi referatele cu rol de a forma limbajul statistic si de a sintetiza
tematici complexe pot fi realizate individual sau în echipă cu asumarea partenriatului si sefului de echipa.

37. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Corectitudinea, rapiditatea, precizia şi acurateţea însuşirii limbajului, metodelor şi modelelor de calcul şi gândire
statistică, însuşite la nivelul disciplinei Statistica economică vor satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice / academice din domeniul economic general şi financiar - bancar în special;Competenţele procedurale şi
atitudinale ce vor fi deprinse la nivelul activităţii practice din seminar şi din studiul tematicii de casă prin valorificarea
calculatorului la nivelul disciplinei Statistica economică vor satisface aşteptările reprezentanţilor asociaţiilor profesionale
şi angajatorilor din domeniul economic general şi financiar - bancar în special.Notă: În practica din anul II a studenţilor,
ca şi în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul de satisfacţie al
reprezentanţilor comunităţii academice şi al angajatorilor faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite
de către absolvenţii programului de studiu Finanţe şi bănci. Ocupaţiile posibile pentru care acest program de studii
pregăteşte studenţii pot fi extinse şi cu aceea de referent statistician la o Direcţie Judeţeană de Statistică.
38. Evaluare
Tip activitate

10.4 SI (curs)

10.5 Seminar

10.6 Standard
minim de
performanţă

Data completării
15 septembrie 2016

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

-gradul de asimilare a limbajului statistic (cu
50%
Examinare scrisă privind calitatea,
impact economic sau de specialitate);
rigoarea, sinteza şi coerenţa tratării a
-corectitudinea insusirii cunoştinţelor şi
claritatea cuantificărilor și asigurarea unei
din care:
- 2 subiecte statistice teoretice
interfețe prietenoase cu cifrele;
(25%)
abordabile în manieră explicativ - anticiparea logică a anumitor valori,
argumentativă
selectarea metodei eficicente, controlul erorilor
- 2 subiecte aplicative de calcul
si asigurarea nivelului minimal de eroare
(25%)
statistic, analiză şi interpretare
informațională;
economică a rezultatelor
- cunoaștere teoretică și aplicată a metodelor
statisticii economice
Solutii oferite la studii de caz si aplicatii și
- activitate seminar - însușirea limbajului si
50% din care:
expunerea liberă a studentului sau scurta
metodelor stiintifice, asumarea calculelor si
referire la o tema statistică (concepută
interpretării lor prin întrebări formulate de către
10%
sintetic, cu minim 5 surse bibliografice şi
cadrul didactic şi a participării active a fiecărui
date de pe cel puţin un site specializat
student la rezolvarea studiilor de caz la
statistic: INS; BNR; EUROSTAT; etc)
seminar.
- evaluari sau testări periodice prin verificarea
însușirii metodelor statistice - rezolvarea unor
20%
Evaluarea medie a unui agregat de
aplicaţii asemănătoare celor exemplificate în
maxim 4 teste
cursuri / seminarii.
- tema de casă - se vor rezolva două studii de
caz cu estimari si parametri reali incluzând
- Participarea individuală sau în echipă la
controlul si interpretarea rezultatelor
20%
realizarea şi prezentarea temei de casă
(esantionul individualizat asigura creativitatea
(două studii de caz)
Evaluarea celor două studii de caz
redactarii si unicitatea rezultatelor si
interpretarilor)
Deprinderea sau achiziţionarea cel puţin a competenţelor: A2, 3, 4; B1,3,4; C1.

(comunicarea in limbaj statistic insușit corect și capacitatea de a opera cu metode statistice, a
controla si a estima și interpreta rezultate si erori)
Nota 5 la evaluarea finală
Titular disciplină,
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Titular seminar,
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu

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

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

FIŞA DISCIPLINEI
Istorie economică , 2016-2017

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

39. 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
Finanțe, Contabilitate și Economie
Finanțe
Licenţă
Finanțe și Bănci / Economist

2.1
2.2
2.3
2.4

40. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul disciplină (coordonator disciplină)
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
I 2.5 Semestrul
I

Istorie economică
Lect. univ.dr. Alina HAGIU
Lect. univ.dr. Alina HAGIU
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

41. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
3.2
din care curs
1
3.3
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
3.5
din care S.I.
14
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
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
72
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4

S
S

O

1
14
ore
27
20
20
3
2

42. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1

De curriculum

Elemente de economie generală si istorie (studiate la liceu)

44. Competenţe specifice vizate
C1.Proiectarea unor programe de instruire adaptate în funcţie de curentele de gândire economică aplicate din
antichitate şi până în zilele noastre;
C2. Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere şi valorizare a diferitelor moduri de gândire şi acţiune
economică;
C3. Utilizarea corectă a noţiunilor, categoriilor, conceptelor Istoriei economiei;
C4. Explicarea şi interpretarea efectelor ideilor, teoriilor, doctrinelor şi curentelor economice asupra istoriei
economiei;
C5.Realizarea de activităţii specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul superior;
C6. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de studenţii;
C7. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.
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.
CT4. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluri-specializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

• Capacitatea de analiză şi sinteză
• Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic
4.2
De competenţe
• Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia
• Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei
• Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă
43. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1
De desfăşurare a cursului
Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker
Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; participarea
De desfăşurare a
5.2
studentilor la activitățile de seminar și susținerea testelor; respectarea
seminarului/laboratorului/proiectului
termenului anunțat de cadrul didactic pentru predarea temei

45. Obiectivele disciplinei
Familiarizarea studenților cu noţiunile specifice evoluţiei istoriei economiei si dezvoltarea
capacitatății de analiză şi sinteză a studenţilor, prin însuşirea unor metode şi tehnici de
7.1 Obiectivul
investigare, cuantificare şi interpretare a fenomenelor şi proceselor economice care reflectă
general al disciplinei
activitatea economică
A. Obiective cognitive:
1.Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte economice de bază, a principalelor teorii şi
doctrine economice, a principalelor etape economice prin care a trecut economia națională și
mondială de-a lungul timpului și a caracteristicilor acestora;
2.Operarea cu conceptele fundamentale ale diferitelor curente de gândire economică;
3.Explicarea și interpretarea diferitelor concepte, teorii economice și evoluții ale economiei
naționale și internaționale;
4.Definirea corectă a obiectului de studiu al istoriei economiei și stabilirea relațiilor pe care
ştiinţele economice le au cu alte științe;
B. Obiective procedurale:
1.Corelarea unor experiențe universitare şi profesionale cu unele teorii economice;
7.2 Obiectivele
2.Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor și doctrinelor economice în cadrul
specifice
mediului de afaceri local;
3.Folosirea teoriilor pedagogice pentru elaborarea unui stil de învățare eficient;
4.Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de învățare;
C. Obiective atitudinale:
1.Respectarea normelor deontologice profesionale - a codului deontologic al profesorului fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele economice;
2.Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini profesionale;
3. Cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi responsabilitate
socială;
4.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și
profesională.
46. Conţinuturi
8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare)

1

2

3

4

1. Noţinui introductive în studiul istoriei economice
1.1 Delimitări conceptuale şi repere introductive in istoria
economiei.
1.2 Începuturile şi evoluţia preocupărilor pentru trecutul
economic
1.3 Preocupări româneşti privind cercetarea trecutului
economic
1.4 Şcoli, curente şi direcţii de cercetare a trecutului
econom
2. Apariţia monedei şi începuturile economiei monetare
2.1. Economia în antichitatea clasică
2.2. Economia în Evul Mediu

Nr.
ore
1

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

2

3. Economia de piaţă capitalistă în perioada premodernă şi
modernă
3.1. Naşterea capitalismului şi influenţa sa asupra
economiei sec.XI-XIII
3.2. Capitalismul: definiţie şi caracteristici generale
3.3. Evoluţii economice capitaliste sec. XIII-XVI
3.4. Invenţii şi inovaţii economice capitaliste sec. XVIXVIII
3.5. Forme de organizare productivă şi financiară
capitaliste
3.6. Forme moderne, capitaliste, de organizare a
contabilităţii şi a dreptului comercial
3.7. Începuturile mondializării economice. De la marile
descoperiri geografice la pieţele intercontinentale.
3.8. Sistemului bursier şi bancar modern. Primele bănci
comerciale şi centrale
3.9. Modificări în structura socială şi politică. Geneza
statelor şi a economilor moderne

2

4. Revoluţia industrială şi impactul său asupra vieţii
economice
4.1. Revoluţia industrială: concept, repere cronologice,
premise

3

Prelegere,
dezbatere
şi
expunere
la tablă

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

4.2. Revoluţia industrială: desfăşurare, caracteristici şi
urmări
Impactul revoluţiei industriale în societatea şi economia
modernă
5. Economia în secolul XX. De la începutul secolului la Al
Doilea Război Mondial
5.1. Caracteristici generale ale economiei la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
5.2. Primul Război Mondial şi consecinţele sale asupra
vieţii economice
5.3. Realităţi şi inovaţii economice între anii 1920-1929
5.4. Criza economică din 1929-1933. De la Marea Criză
la Cel de al Doilea Război Mondial

5

6. Economia în secolul XX. De la la Al Doilea Război Mondial
la economia contemporană
6.1. Al Doilea Război Mondial şi consecinţele sale
economice
6.2. Organizarea economică şi politică postbelică
6.3. Planul Marshall şi începuturile colaborării economice
vest-europene interstatale
6.4. Treizeci de ani glorioşi de economie de piaţă: 19451973
6.5. Economia de piaţă între recesiune şi dezvoltare
economică încetinită: 1973-2000
Realităţi economice 2000-2015. Criza economică din zilele
noastre.

6

3

3
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8.2. Aplicaţii: Seminar
1
2
3

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate, distribuirea temelor şi a referatelor
Conceptele de bază ale gândirii economice din Antichitate şi
Evul Mediu
Economia de piaţă capitalistă

Nr.
ore
1
1
2

Metode de
predare
- dialogul
- exercițiul
- studiul de
caz
- testarea

Observaţii
Resurse folosite
În cadrul primei întâlniri se
stabilesc
obligațiile
de
seminar ale studenților și se
precizează criteriile utilizate
în evaluarea rezultatelor

4
5
6

Revoluţia industrială şi impactul său asupra vieţii economice

3

Economia în secolul XX. De la începutul secolului la Al
Doilea Război Mondial
Economia în secolul XX. De la la Al Doilea Război Mondial la
economia contemporană

2

- consultații
(tutorat)

3

învățării.
La
rezolvarea
studiilor de caz se vor utiliza
minicalculatoare. La ultimul
seminar se va susține un
test de verificare.

Bibliografie

1. Attali, Jacques, Evreii, lumea şi banii. Istoria economică a poporului evreu, Bucureşti, Ed. Univers, 2011.
2. Hagiu, Alina, Istorie economică – note de curs pentru învățământ cu frecvență redusă, material în format electronic,
2016.

3. Kennedy, Paul, Ascensiunea şi decăderea marilor puteri. Transformări economice şi conflicte militare din 1500 până
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

în 2000, Iaşi, Ed. Polirom, 2011.
Lumperdean, Ioan, Salanţă, Mihaela, Graf Rudolf, Istoria economie: prelegeri, bibliografie, întrebări şi teme de
analiză. texte esenţiale, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2009.
Reinhart, Carmen M., Rogoff, Keneth, De data asta e altfel. Opt secole de sminteală financiară, Bucureşti, Ed.
Publica, 2012.
Angela Rogojanu, Stăpânii ideilor economice în Antichitate şi în Evul Mediu, Editura Economică, Bucureşti, 2009.
Angela Rogojanu, Stăpânii ideilor economice din secolul al XVIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea, Editura
Economică, Bucureşti, 2009.
Angela Rogojanu, Stăpânii ideilor economice secolul al XIX-lea, Editura Economică, Bucureşti, 2009.
Stiglitz, Joseph, E., În cădere liberă. America, piaţa liberă şi prăbuşirea economiei mondiale, Bucureşti, Ed. Publica,
2010.
Suţă Sălăjean, Sultana, Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană, Editura ALL,
Bucureşti, 2008.
Vasilescu, Adrian, Biletul de ieşire din criză, Bucureşti, Ed. Curtea veche, 2011.
Voinea, Liviu, Sfârşitul economiei iluziei. Criză şi anticriză. O abordare heterodoxă, Bucureşti, Ed. Publica, 2009.

47. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
•
Corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor economice însușite la nivelul disciplinei – vor
satisface așteptările reprezentanților academice din domeniul științelor economice
•
Competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările
reprezentanților angajatorilor din mediul economic local şi naţional.
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților angajatorilor față de
competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții.

48. Evaluare
Tip activitate
10.4. SI (curs)

10.5.Seminar/laborator/
proiect

10.1. Criterii de evaluare
- corectitudinea şi
completitudinea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate;
-participarea activă la
seminar, rezolvarea
studiilor de caz;

- 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.

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din notă
finală

Examen

50%

- Expunerea liberă a
studentului;
- Chestionare orală sub
formă de dialog.

10%

-Prezentarea orală a
temei de casă;

10%

-Prezentarea orală a
proiectului;
-Chestionare orală.

10%

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

10.6. Standard minim de
performanţă

Data completării
15 septembrie 2016

Evaluare scrisă în timpul
semestrului;
20 %

1. Cunoașterea principlalelor școli, curente şi direcţii de cercetare a trecutului
economic , înțelegerea rolului și importanței economiei de piață capitaliste și a
revoluției îndustriale, cunoaşterea caracteristicilor generale ale economiei naționale
și mondiale în secolele XX – XXI
2. Nota 5 la evaluarea finală

Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Alina HAGIU

Data aprobării în Consiliul departamentului,

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

Titular seminar,
Lect. univ. dr. Alina HAGIU

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

FIŞA DISCIPLINEI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ, Anul universitar 2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea/Departamentul
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 si Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanțe
Licenţă
Finanţe și Bănci/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 studii

I

2.5 Semestrul

Informatică economică
Conf.univ.dr. Logica Bănică
Conf.univ.dr. Logica Bănică
2

2.6 Tipul de evaluare

V

3.2
3.5

1
14

2.7

Regimul disciplinei

O

3. Timpul total estimat
3.1
3.4

Număr de ore pe saptămână
Total ore din planul de înv.

3
42

din care curs
din care curs

3.3
3.6

S/L/P
S/L/P

Distribuţia fondului de timp studiu individual
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
58
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Număr credite
4
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/laboratorului

Notiuni de bază de tehnologiei informaţiei,
cunoştinţe de informatică din liceu
Atestat informatica, atestat ECDL

Sală de curs dotată cu laptop şi videoproiector
Sală de laborator dotată cu: calculatoare
(licenţă MS Windows şi MS Office),
conexiune Internet
6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe profesionale
C.2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi
informaţii C.2 Culegerea, analiza şi interpretarea de
date şi informaţii referitoare la probleme
economico-financiare (C2.1; C2.2; C2.3)
C.4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare
specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
(C4.1; C4.2; C4.3)

2
28

ore
16
12
24
3
3

6.2. Competenţe transversale

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 şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

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

- acumularea cunostintelor necesare în procesarea şi
comunicarea informaţiei economice
- dezvoltarea unei culturi informatice în domeniul
utilizării Internet-ului şi a serviciilor oferite de
acesta

7.2. Obiectivele specifice

- utilizarea Pachetului Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint) pentru activități specifice
mediului economic
- utilizarea serviciilor Internet (Web, poştă
electronică, transfer de fişiere) in scopul
comunicarii, documentarii si marketing-ului in
mediul financiar-bancar

8. Conţinuturi
8.1. Curs

Nr. ore

1. Concepte de bază în
informatică
- Informatica
şi
tehnologia
informaţiei
- Sistem informaţional, sistem
informatic
- Rolul tehnologiei informaţiei în
activitatea instituţiilor bancare
2. Structura calculatoarelor
personale
- Hardware şi software
- Componentele hardware
principale
- Microprocesorul
- Memoria internă
- Memoria externă
- Sistemul de periferice
3. Sisteme de operare
- Definiţie, funcţii şi tipuri de SO
- Familia de SO Windows
Alte
componente
software-ului de bază

4. Reţele de calculatoare

Metode de predare
 Prelegerea
participativă,
 exemplificarea

2 ore

▪

4 ore

▪

ale

2 ore

Prelegerea
participativă,

exemplificarea

 Prelegerea
participativă,
 Problematizarea,
 exemplificarea

4 ore

-

Observatii
Resurse alocate

Prelegerea

Calculator,
Videoproiector

Definiţie,
moduri
interconectare
Clasificarea
reţelelor
calculatoare
- Modelul de referinţă OSI
5. Utilizarea INTERNET
- Suita de protocoale TCP/IP
- ProtocoaleInternet
- Servicii Internet
- Definirea INTRANET-ului

de
-

de

2 ore

participativă,
dezbaterea,
exemplificarea.

 Prelegerea

participativă,
 dezbaterea,
 problematizarea,
 exemplificarea.

Calculator,
Videoproiector

Bibliografie:
1.

Gheorghe Barbu, Logica Bănică, Viorel Paun, Calculatoare personale. Arhitectura,
functionare, interconectare, Ed. MatrixRom, 2011

2. Logica Bănică, Informatica economică – Manual universitar pentru învățămantul FR,
Ed. Universității din Pitești, 2014
3. Logica Bănică, Ioan Liţă, Informatica-Noţiuni de bază şi aplicaţii economice,
MatrixRom, 2007
4.

Katherine Murray, Manual de Windows 8, Editura Teora, 2012

5.

Traian Anghel, Ce trebuie sa stii despre Internet, Editura Polirom 2011

8.2. Seminar/Laborator*
1. Structura
calculatoarelor
personale: microprocesor,
memorie internă, dispozitive
de stocare, periferice

2. Sistemul
Windows:

de

operare

Obiectele
Windows
(desktop, pictograme, bara
de task-uri, butonul Start,
ferestrele)
- Organizarea şi gestionarea
fişierelor şi folderelor
- Securitate şi schimbarea
setărilor sistemului
- Utilizarea grupului
Accessories (System Tools,
Accessibility etc)
3. Programe utilitare:

Nr.ore
2 ore 



2 ore

-

-

exemplificarea
dialogul
dezbaterea

Observatii
Resurse alocate
În cadrul acestei
ședințe se stabilesc
obligațiile
la
laborator
ale
studenților și se
precizează criteriile
ce vor fi utilizate în
evaluarea rezultelor

exemplificarea
dialogul
dezbaterea
referate propuse
Calculator avand
instalat SO
Windows
Videoproiector

2 ore

Programe antivirus
Programe de arhivare
Programe de înregistrare pe
suport magnetic

4. Procesorul de texte Word






Metode de predare

2 ore





exemplificarea
dialogul
dezbaterea



exemplificarea

Calculator avand
instalat SO
Windows
Videoproiector

Calculator avand

-

-

-

-

Crearea, deschiderea şi
salvarea unui document
Intrerupere de sectiuni, antet
şi subsol de pagină/sectiune
Formatarea textului (fonturi,
aliniere, paragrafe, bordere
şi umbre, marcatori şi
numerotare etc)
Inserarea
de
obiecte
(imagini,
organigrame,
grafice, alte fişiere)
Tabele (creare, adăugare
linii şi coloane, formule,
partajare şi reunire celule)
Editorul de ecuaţii
Modificarea
opţiunilor
mediului

5.Utilizarea procesorului de texte
Word – Studii de caz:





2 ore

- situaţia clienţilor unei firme,
organizarea personalului unei bănci,
editarea unui referat care să conţină
imagini şi tabele, tehnoredactarea
unui articol ştiinţific, care să
conţină formule matematice şi
grafice
6.Programul de calcul tabelar Excel
(partea I):
- Organizarea agendelor de
calcul
- Introducerea formulelor de
calcul
- Crearea şi modificarea
graficelor
- Utilizarea funcţiilor Excel
(exemple
de
funcţii
financiare)

2 ore

7.Programul de calcul tabelar Excel
(partea a II-a):
- Crearea
şi
exploatarea
bazelor de date Excel
(opţiunile meniului Data:
filtrare, subtotaluri, tabele
sintetice)
- Rolul macrocomenzilor întrun fişier Excel

2 ore

8. Utilizarea programului Excel –
Studii de caz:

4 ore

dialogul
aplicatii propuse
lucrul în grup

 Studii de caz din
domeniul economic
 aplicatii propuse
 lucrul în grup

 Expunere interactiva
 exemplificarea din
domeniul economic
 aplicatii propuse
 lucrul în grup

 Expunere interactiva
 exemplificarea din
domeniul economic
 aplicatii propuse
 lucrul în grup

 Studii de caz din
domeniul economic
 aplicatii propuse

instalat software
MS Office
2007/2010/ 2013 –
componenta Word,
Videoproiector,
Suport documentar

Calculator avand
instalat software
MS Office
2007/2010/ 2013 –
componenta Word,
Videoproiector,
Suport documentar

Calculator avand
instalat software
MS Office
2007/2010/ 2013 –
componenta Excel,
Videoproiector,
Suport documentar

Calculator avand
instalat software
MS Office
2007/2010/ 2013 –
componenta Excel,
Videoproiector,
Suport documentar

Calculator avand
instalat software
MS Office

- program de salarizare a angajaţilor
unei firme,
- program de calcul al amortizării,
- program de urmărire a
contractelor de creditare într-o
bancă,
- Jurnalul de cumpărări şi de
vânzări,
- Balanţa de verificare lunară a unei
firme.
Programul PowerPoint




4 ore

lucrul în grup
exemplificarea

 exemplificarea din
domeniul economic
 aplicatii propuse
 lucrul în grup

Crearea
slide-urilor
şi
aplicarea şabloanelor
- Adăugarea de obiecte (text,
imagini,
organigrame,
grafice, sunete)
- Aplicarea
efectelor
de
tranziţie între slide-uri
- Utilizarea
efectelor
de
animaţie a obiectelor
- Prezentări predefinite (builtin) ale PP
- Probleme propuse: crearea
unui plan de afaceri,
prezentarea unei lucrări la o
conferinţă,
prezentarea
raportului anual al unei
firme
Reţele de calculatoare

2 ore

Organizarea
reţelei
de
calculatoare din laborator
- Accesarea unui folder şi a
unui fişier de pe un alt
calculator din reţea
- Securitate prin parolă şi
drepturi
acordate
la
accesarea unui fişier sau
folder
Utilizarea Internet







expunere interactiva
exemplificare
analiza comparativa
dialogul
aplicatii propuse

2 ore







expunere interactiva
exemplificare
analiza comparativa
dialogul
aplicatii propuse

-

Calculator avand
instalat software
MS Office
2007/2010/ 2013 –
componenta
PowerPoint,
Videoproiector,
Suport documentar

-

-

-

-

Exemplificarea DNS
Utilizarea şi compararea
diferitelor
tipuri
de
browsere
Serviciul WWW
Utilizarea şi compararea
diferitelor tipuri de motoare
de căutare
Serviciul
de
poştă
electronică, Webmail
Probleme propuse: căutarea
raportului anual al Băncii

2007/2010/ 2013 –
componenta Excel,
Videoproiector,
Suport documentar

Calculator avand
instalat software de
retea, conexiune
Internet,
Videoproiector

Naţionale,
salvarea
paginilor şi a graficelor,
crearea unui cont pe
Webmail, transmiterea de
mesaje însoţite de fişiere
ataşate
Realizarea unei aplicaţii din
domeniul economic (EXCEL)
 Definirea scopului şi a
obiectivelor aplicaţiei
 Stabilirea datelor de intrare
şi a modului de prelucrare al
acestora (formule built-in
sau formule utilizator)
 utilizarea
componentelor
Excel si PowerPoint pentru
prezentarea aplicaţiei într-o
grafică adecvată
Bibliografie:
1.

2 ore

 prezentarea
proiectelor/grup
 lucrul in grup
 dezbatere

Calculator
avand
instalat
software
MS
Office
2007/2010/ 2013 –
componenta Excel,
conexiune Internet,
Videoproiector,
Suport documentar

Gheorghe Barbu, Logica Bănică, Viorel Paun, Calculatoare personale. Arhitectura,
functionare, interconectare, Ed. MatrixRom, 2011

2. Logica Bănică, Informatica economică – Manual universitar pentru învățămantul FR,
Ed. Universității din Pitești, 2014
3. Katherine Murray, Manual de Windows 8, Editura Teora, 2012
4. Mariana Nagy, Mihaela Vizental, Asistarea deciziei folosind mediul Excel, Editura
Albastră, 2008
5. D. Bucerzan, A. Vulpe, Lectii de Excel (editia a V-a), Editura Albastra, 2011
 Traian Anghel, Ce trebuie sa stii despre Internet, Editura Polirom 2011
*NOTE:
1.Laboratoarele se vor desfășura pe bază de exemple din domeniul economic, dezbateri, lucru în grup
etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Referatele vor fi realizate în echipă
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
• corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor teoretice și a aplicatiilor practice însușite la
nivelul disciplinei – în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din
străinătate.
• competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor
satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul
economic.
• pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei, periodic, se
organizeaza întalniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri
10. Evaluare:
Metode de evaluare:

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

- corectitudinea si
completitudinea cunostinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a
limbajului de specialitate;
-constiinciozitatea, interesul
pentru studiu individual.
10.5
- capacitatea de aplicare în
Seminar/Laborator practică
a
cunostintelor
teoretice;
- criterii ce vizeaza aspectele
atitudinale: constiinciozitatea,
interesul
pentru
studiu
individual;
- gradul de completitudine, de
originalitate in modul de
abordare si de realizare a temei
de casa

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Evaluare finala scrisa întrebări teoretice

10%

Evaluare periodica:
- test de utilizare a SO
Windows

40%

10.4 Curs

- 2 teste de utilizare a
componentelor Office
Participarea activa la
laborator
Tema
de
casa:
participarea individuala
sau in echipa la
realizarea
si
prezentarea a cel putin
2 referate.

10%
40%

10.6 Standard minim de performanţă:
a) cunoasterea elementelor fundamentale de structura si utilizarea calculatoarelor personale, a
conceptului si functiilor SO, precum si a principiilor de organizare si functionare a retelelor de
calculatoare;
b) evaluarea periodica – nota 5 la fiecare din teste (utilizare sistem de operare, calcul tabelar Excel)
c) participare activa la laborator – rezolvarea unei probleme propuse la laborator;
d) tema de casa – nota 5 la fiecare dintre referate (exemplu de utilizare Word/PowerPoint și Excel).
Data completării
30.09.2016
Data aprobării în
Consilului departamentului
.......................................

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

Titular laborator,
Conf. univ. dr. Bănică Logica
Director de departament
(beneficiar)
Conf. univ. dr. Maria Daniela Bondoc
..............................

FIŞA DISCIPLINEI
Marketing, anul universitar 2016-2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

2.1
2.2
2.3
2.4

50. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
I 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice si Drept
Finanțe, Contabilitate și Economie
Finanțe
Licenţă
Finanțe și Bănci/ Economist
Marketing
Conf.univ.dr. Duțu Amalia
Lect.univ.dr. Oancea Olimpia
II 2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

51. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
42
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
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
83
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5

S/L/P
S/L/P

O

1
14
ore
28
25
25
3
2

52. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1

De curriculum

-

4.2

De competenţe

Capacitate de analiză, gândire sintetică, gândire creativă

53. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- Dotarea sălii de curs cu video-proiector
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
5.2
De desfăşurare a laboratorului
- Respectarea termenelor de prezentare a proiectului
5.1

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

54. Competenţe specifice vizate
C2.1. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C4.1. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare
C2.2. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare
la o problemă economico-financiară
C2.3. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la
o problemă economico-financiară
CT2
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.

55. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Familiarizarea studenţilor cu conceptele si metodele de bază ale marketingului
disciplinei
A. Obiective cognitive
Înţelegerea identităţii conceptuale a marketingului;
Dobândirea de cunoştinţe privind conceptele de bază ale marketingului;
Dobândirea de cunoştinte privind metodele, tehnicile şi instrumentele de marketing;
Dobândirea de cunoştinţe privind proiectarea şi realizarea cercetărilor de marketing,
7.2 Obiectivele specifice
selectarea si utilizarea metodelor de cercetare, selectarea şi utilizarea instrumentelor de
măsurare, întocmirea raportului final de cercetare;
Dobândirea de cunoştinţe privind metodele, tehnicile şi strategiile de segmentare-ţintire
poziţionare;
Dobândirea de cunoştinte privind elaborarea mix-ului de marketing;
Dobândirea de cunoştinte privind organizarea activității de marketing.

B. Obiective procedurale
Aplicarea conceptelor si teoriilor de marketing;
Masurarea si scalarea fenomenelor de marketing;
Proiectarea si desfășurarea cercetărilor de marketing;
Analiza informatiilor de marketing;
Elaborarea rapoartelor finale de cercetare;
Elaborarea campaniilor de promovare.
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de deontologie ale profesiilor aferente domeniului marketing;
Comunicare și colaborare în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de
serviciu.
56. Conţinuturi
8.1. Curs
1

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ce este marketingul? (Principalele aspecte ale marketingului;
Apariţia şi dezvoltatea marketingului; Definirea marketingului;
Evoluţia marketingului; Funcţiile marketigului).
Marketingul ca filozofie de afaceri (Conceptul modern de
marketing; Orientari strategice alternative – orientarea către
producţie, orientarea către vânzare, orientarea către piaţă; De la
conceptul de marketing la cel de orientare către piaţă;
Dezvoltarea spiritului de marketing în cadrul organizaţiei; Etapele
implementării orientării către piaţă în cadrul organizaţiei).
Mediul de marketing (Definirea conceptului de mediu de
marketing; Mediul extern al organizaţiei - micromediul,
macromediul; Analiza mediului extern; Mediul intern al
organizaţiei; Analiza mediului intern, Profilul SWOT al
organizației).
Piaţa (Definirea conceptelor de piaţă şi industrie; Definirea
conceptelor de piaţă a organizaţiei şi piaţă-ţinta; Dimensiunile
pieţei şi relaţiile din cadrul acesteia; Procesul STP, Strategii de
marketing).
Cercetări de marketing (Definire si domenii de aplicare,
Masurarea si scalarea, Metode de cercetare, Analiza informatiilor
de marketing).
Mix-ul de marketing (Conceptul de mix de marketing; Elementele
componente ale mix-ului de marketing; Factorii determinanţi ai
mix-ului de marketing, Politicile mix-ului de marketing).
Politica de preţ (Obiectivele politicii de preţ; Efectele structurii
pieţei asupra preţului; Metode de stabilire a preţurilor; Strategii
de preţ).
Politica de distribuţie (Definirea conceptului de canal de
marketing / canal de distributie; Rolul intermediarilor în cadul
canalului de distribuţie; Dimensiunile canalelor de distribuţie.
Conflict şi cooperare în cadrul canalelor de distribuţie; Distribuţia
fizica – definire, componente, managementul distribuţiei fizice).

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

2

3

3
Prezentarea în
power –point
3

3

Prelegere
Studii de caz
Dezbateri/
Jocuri de rol

3

Suport de curs
Materiale elaborate
cu studii de caz
Articole publicate la
nivel internațional ca
suport de analiză și
dezbatere
Acces internet

3

Politica de promovare (Obiectivele politicii de promovare;
3
Tipologia tehnicilor de promovare; Mix-ul promoţional; Strategii
de promovare).
Managementul activităţii de marketing (Organizarea activităţii de
3
marketing; Integrarea funcţiei de marketing cu alte funcţii din
10
cadrul organizaţiei; Cooperare şi conflict între marketing şi alte
funcţii din cadrul organizaţiei).
Bibliografie
1. DUŢU Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological
Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and
Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014
2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between theory and
practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of Globalisation on Networks and
Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, 2011
3. Amalia Pandelica – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2010.
4. Amalia Pandelica – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010.
5. .Amalia Pandelica – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2009
9.

8.2. Aplicaţii: Seminar
1

Furnizarea informaţiilor privind criteriile de evaluare / Furnizarea
informaţiilor privind bazele metodologice de realizare a

Nr.
ore
2

Metode de
predare
- dialogul
- dezbatere

Observaţii
Resurse folosite
Prezentarea în

power –point
proiectelor.
- lucru în
echipa
Marketingul ca filozofie de afaceri: studiu de caz, temă de lucru
2
Articole
disponibile
2
- conversaţia
pentru echipe în cadrul seminarului.
online
euristică
3
Mediul de marketing: studiu de caz, joc de rol.
2
Studii de caz
4
Segmentarea-Ţintirea-Poziţionarea: studiu de caz.
2
Ghid proiect
Cercetări de marketing: utilizarea metodelor de cercetare,
2
5
experimentul de marketing.
6
Prezentare proiecte
4
Bibliografie
1. DUŢU Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological
Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and
Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014
2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between theory and
practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of Globalisation on Networks and
Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, 2011
3. Amalia Pandelica – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2010.
4. Amalia Pandelica – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010.
5. Amalia Pandelica – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2009
57. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
•
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul marketingului.
•
Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
58. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

-

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Evaluare finală.

50 %

-participarea activă la seminar,
implicarea în rezolvarea studiilor de
caz;

- Expunerea liberă a studentului;
- Chestionare orală sub formă de
dialog.

10%

- corectitudinea utilizării metodelor de
cercetare;

-Prezentarea libără a proiectului;
-Chestionare orală.

40%

- corectitudinea analizei statistice si
interpretarea rezultatelor;
- coerenţa logică a rezultatelor;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
30.09.2016

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul marketing
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Marketing”
3. Proiectul conține tabele de frecvențe și graficele asociate
4. Nota 5 la evaluarea finală
Titular de curs,
Conf. univ. dr. Amalia Duțu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
.....

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

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Olimpia Oancea
Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

FIŞA DISCIPLINEI
Limba franceză economică şi de afaceri, anul universitar 2016-2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

2.1
2.2
2.3.
2.4

60. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Codul disciplinei
Anul de studii
I 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice şi Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci/Economist
Limba franceză economică şi de afaceri
Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu
I

2.6 Tipul de evaluare

V

61. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
Distribuţia fondului de timp studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2

2.7

Regimul disciplinei

3.3
3.6

seminar/laborator
seminar/laborator

O

2
28
ore
6
6
6
2
2

62. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Nivel de competenţă lingvistică A1-A2 conform Cadrului European Comun de
4.2
De competenţe
Referinţă pentru Limbi.
4.1

63. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- Dotarea sãlii de seminar cu CD player
5.2
De desfăşurare a laboratorului - Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă
5.1

Competenţe Competenţe profesionale
transversale

64. Competenţe specifice vizate
• C1.2. Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al organizaţiei în
dinamica acestora
• C1.3. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii bine definite
în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei
• C1.4. Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a mediului intern şi
extern al organizaţiei
• C2.2. Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi politici
organizaţionale
• C5.1. Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
• 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 şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare

65. Obiectivele disciplinei
Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului:
Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în
7.1 Obiectivul general al
contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de
complexitate mediu;
disciplinei
Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei
competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin

7.2 Obiectivele specifice

-

-

munca în echipă sau în autonomie;
Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru
care se pregătesc prin programul de studii urmat;
Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi
europeană
Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a
impactului acestora în interacţiunile profesionale.
Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin abordarea unor texte
specializate;
Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor
economice;
Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de
specialitate;
Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice
complexităţii discursului economic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor
de texte amintite;
Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre
concepte particulare ale domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat
impune consultarea specialistului din domeniul economic.

66. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de
predare

Nr.
ore

Metode de
predare
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul

Observaţii
Resurse folosite
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player

Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea

Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla

1
2
….
n
Bibliografie
1.
....
2.
....
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1

La politique économique de l’UE
L’article (défini, indéfini, partitif)

2

2

La politique monétaire de l’UE
Le nom (genre et nombre)
Le taux de chômage en France
L’adjectif qualificatif (genre et nombre)

2

3

Les différents prélèvements obligatoires : la France
Les possessifs (adjectifs et pronoms)

2

4

2

7

Les différents prélèvements obligatoires :
occidentaux
Les démonstratifs (adjectifs et pronoms)
Test
L’importance des finances locales
Les pronoms personnels
L’évolution des finances locales
Les pronoms adverbiaux

2

8

Les comptables et les financiers sont recherchés
Les pronoms relatifs

2

9

Les banques françaises
Les indéfinis

2

10

BNP Paribas
La préposition

2

11

5
6

12

L’achat d’espace publicitaire
Les prépositions (pays+villes)

‘13

L’achat et la vente d’espace publicitaire
La conjonction

les

pays

Observaţii
Resurse folosite

Nr.
ore

2

2

2

2

14

2

Les douanes
Révision

Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul

CD player
Suport curs
Tabla
CD player

Bibliografie
CAILLAUD, C., 2008, Modèles de lettres indispensables pour l’entreprise, Éd. Nathan Prometis
CHERIFI, S., GIRARDEAU, B., MISTICHELLI, B., 2009, Travailler en français «en entreprise» A2/B1 livre + CD audio
rom, Didier
CLOOSE, Éliane, 2014, Le français du monde du travail - Approche spécifique de l’économie et du monde des affaires,
Presses Universitaires de Grenoble
DUBOIS, A-L., 2006, Objectif express 1, Hachette, Paris
DUBOIS, A-L., 2009, Objectif express 2, Hachette, Paris
HENNY, F., 2009, Communiquons par l’écrit, ASSAP
PENFORNIS, J.-L., 2006, Français.com, Paris, CLE International
PERRAT, P., 2009, Les règles d’or de l’écriture en entreprise. Réussir vos mails, newletters, comptes rendus, rapports,
communiqués de presse, L’Etudiant
TOMESCU, M., 2017, Le Français du monde du travail et des affaires, Editura Universităţii din Piteşti
TOMESCU, M., 2010, Le français économique pour l’enseignement à distance, Ed. Universităţii din Piteşti
Expansion, Capital, Action commerciale, Le nouvel économiste, Revue d’économie politique
67. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe
teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de
spontaneitate şi de fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în viaţa socială, profesională sau
academică.
68. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

-participarea
activă
la
rezolvarea studiilor de caz;
10.5
Seminar
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
28 septembrie 2016

seminar,

/
- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.

10.2 Metode de evaluare
- evaluare formativă, în timpul
semestrului - treptat, profesorul
verifică progresele studenţilor, în
vederea observării lacunelor şi
acoperirii acestora; este un proces
continuu bazat pe analiza atât a
informaţiilor acumulate cât şi a
erorilor;
- participarea activă la
seminar
- test semestru
- temă de casă.

- evaluare sumativă, la sfârşitul
semestrului,
reprezintă
modalitatea de a realiza un bilanţ,
de a constata rezultatul global al
activităţii pedagogice desfăşurate
în timpul semestrului; - examen
scris
Aproprierea noţiunilor fundamentale abordate (nota 5)

Titular de curs,
.....

Data aprobării în Consiliul departamentului,

10.3 Pondere
din nota finală

30%
30%
30%

10%

Titular de seminar / laborator,
conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. Laura Cîţu

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

FIŞA DISCIPLINEI
Limba franceză economică şi de afaceri, anul universitar 2016-2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3.
2.4

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Codul disciplinei
Anul de studii
I 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice şi Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci/Economist
Limba franceză economică şi de afaceri
Conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu
I

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
Distribuţia fondului de timp studiu individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
22
3.8
Total ore pe semestru
50
3.9
Număr de credite
2
4.1
4.2

5.1
5.2

3.3
3.6

seminar/laborator
seminar/laborator

O

2
28
ore
6
6
4
2
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Nivel de competenţă lingvistică A1-A2 conform Cadrului European Comun de
De competenţe
Referinţă pentru Limbi.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- Dotarea sãlii de seminar cu CD player
De desfăşurare a laboratorului - Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă
6.

Competenţe Competenţe profesionale
transversale

Regimul disciplinei

Competenţe specifice vizate

• C1.2. Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al organizaţiei în

dinamica acestora

• C1.3. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii bine definite

în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei

• C1.4. Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a mediului intern şi

extern al organizaţiei

• C2.2. Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi politici

organizaţionale

• C5.1. Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional

pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)

• 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 şi tehnicilor de

învăţare pentru propria dezvoltare

7.

Obiectivele disciplinei
Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului:
8. Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în
7.1 Obiectivul general al
contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de
complexitate mediu;
disciplinei
9. Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei
competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice,

7.2 Obiectivele specifice

-

-

8.

prin munca în echipă sau în autonomie;
10. Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei
pentru care se pregătesc prin programul de studii urmat;
11. Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi
europeană
12. Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a
impactului acestora în interacţiunile profesionale.
Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin abordarea unor texte
specializate;
Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor
economice;
Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de
specialitate;
Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice
complexităţii discursului economic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor
de texte amintite;
Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre
concepte particulare ale domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat
impune consultarea specialistului din domeniul economic.

Conţinuturi

8.1. Curs

Metode de
predare

Nr.
ore

Metode de
predare
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul

Observaţii
Resurse folosite
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player

Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul

Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player

Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul

Suport curs
Tabla
CD player

Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul
Explicaţia
Exemplificarea
Exerciţiul

Suport curs
Tabla
CD player
Suport curs
Tabla
CD player

1
2
….
n
Bibliografie
3.
....
4.
....
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1

L’assurance-vie
L’indicatif présent

2

2

La rémunération des fonds en euros
Les temps du passé (passé composé, imparfait)

3

3

Le transport maritime français
Les temps du passé (plus-que-parfait, passé récent)

2

4

Le transport aérien
Les temps du futur (futur simple, futur proche)

2

5

L’agriculture française
Les temps du futur (l’hypothèse dans le futur)

3

6

Test

2

7

Le tourisme en France
L’impératif

3

8

Le tourisme en Europe
Le conditionnel

2

8

10

11

12

La situation économique de l’Algérie
Le si conditionnel
Le Canada en train : des chutes du Niagara à la côte
Pacifique
La concordance des temps
L’économie en Outre-mer
Le subjonctif présent (3 ore)
La lettre commerciale
La voix active et la voix passive

Bibliografie

Observaţii
Resurse folosite

Nr.
ore

2

2

2

3

CAILLAUD, C., 2008, Modèles de lettres indispensables pour l’entreprise, Éd. Nathan Prometis
CHERIFI, S., GIRARDEAU, B., MISTICHELLI, B., 2009, Travailler en français «en entreprise» A2/B1 livre + CD audio
rom, Didier
CLOOSE, Éliane, 2014, Le français du monde du travail - Approche spécifique de l’économie et du monde des affaires,
Presses Universitaires de Grenoble
DUBOIS, A-L., 2006, Objectif express 1, Hachette, Paris
DUBOIS, A-L., 2009, Objectif express 2, Hachette, Paris
HENNY, F., 2009, Communiquons par l’écrit, ASSAP
PENFORNIS, J.-L., 2006, Français.com, Paris, CLE International
PERRAT, P., 2009, Les règles d’or de l’écriture en entreprise. Réussir vos mails, newletters, comptes rendus, rapports,
communiqués de presse, L’Etudiant
TOMESCU, M., 2017, Le Français du monde du travail et des affaires, Editura Universităţii din Piteşti
TOMESCU, M., 2010, Le français économique pour l’enseignement à distance, Ed. Universităţii din Piteşti
Expansion, Capital, Action commerciale, Le nouvel économiste, Revue d’économie politique
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe
teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de
spontaneitate şi de fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din
specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în viaţa socială, profesională sau
academică.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

-participarea
activă
la
rezolvarea studiilor de caz;
10.5
Seminar
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
28 septembrie 2016

seminar,

/
- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.

10.2 Metode de evaluare
- evaluare formativă, în timpul
semestrului - treptat, profesorul
verifică progresele studenţilor, în
vederea observării lacunelor şi
acoperirii acestora; este un proces
continuu bazat pe analiza atât a
informaţiilor acumulate cât şi a
erorilor;
- participarea activă la
seminar
- test semestru
- temă de casă.

- evaluare sumativă, la sfârşitul
semestrului,
reprezintă
modalitatea de a realiza un bilanţ,
de a constata rezultatul global al
activităţii pedagogice desfăşurate
în timpul semestrului; - examen
scris
Aproprierea noţiunilor fundamentale abordate (nota 5)

Titular de curs,
.....

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2016

10.3 Pondere
din nota finală

30%
30%
30%

10%

Titular de seminar / laborator,
conf.univ.dr. Ana-Marina Tomescu

Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. Laura Cîţu

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

FIŞA DISCIPLINEI
Management, anul universitar: 2016 - 2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

69. 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 și Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci / Economist

2.1
2.2
2.3
2.4

70. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
I 2.5 Semestrul 1

Management
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
Lect. univ. dr. Eliza ANTONIU
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

71. 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 înv.
42
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
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
83
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5

4.1
4.2

72. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Elemente de economie
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

73. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotare a sălii de curs cu videoproiector
De desfăşurare a laboratorului Dotarea clasică a sălii de seminar

Regimul disciplinei

S/L/P
S/L/P

O

1
14
ore
28
22
28
3
2
-

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

74. Competenţe specifice vizate
• C1: Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice;
• C2: Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;
• C3: Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
• C4: Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
• C5: Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
• C6: Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice.
• 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 şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare.

75. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general Însuşirea de către studenţi a principalelor fundamente teoretice ale managementului.
al disciplinei
A. Obiective cognitive
10. Definirea corectă a obiectului de studiu al managementului şi corelarea cu celelalte
discipline;
11. Cunoaşterea şi înţelegerea configuraţiei şi a rolului subsistemelor componente ale
sistemului de management;
7.2 Obiectivele
12. Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea componentelor strategiei manageriale;
specifice
13. Operarea cu conceptele fundamentale specifice funcţiilor management;
14. Însuşirea conceptelor de organizare structurală şi procesuală a firmei;
15. Explicitarea şi interpretarea conceptelor, proceselor, fenomenelor, stărilor, ideilor şi
tendinţelor în managementul afacerilor.
B. Obiective procedurale

7. Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea realităţilor din firme;
8. Capacitatea de exercitare cu eficacitate şi eficienţă a funcţiilor managementului;
9. Capacitatea de a elabora strategii generale şi parţiale de dezvoltare a organizaţiei;
10. Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza informaţiilor economico-financiare din
firme;
11. Capacitatea de organizare şi conducere de procese, gospodărire de mijloace şi
activităţi pentru afaceri de calitate şi eficienţă ridicată, în calitate de manager;
12. Capacitatea de a iniţia, derula şi finaliza proiecte şi de a angaja parteneriate cu
organizaţii economice naţionale şi internaţionale.
C. Obiective atitudinale
1. Capacitatea de a lucra în echipă;
2. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de manager;
3. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale variate.
76. Conţinuturi
8.1. Curs

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

TEMA NR. 1
EVOLUŢIA, CARACTERISTICILE ŞI OBIECTUL DE STUDIU
AL MANAGEMENTULUI
1.1. Conţinutul şi evoluţia conceptului de management;
1
2
caracteristicile esenţiale ale ştiinţei managementului;
argumente în favoarea focusării prioritare a ştiinţei
managementului asupra întreprinderii; evoluţia
concepţiilor privind principiile managementului (1 oră)
1.2. Obiectul de studiu al managementului (1 oră)
TEMA NR. 2
PROCESELE DE MANAGEMENT, CA OBIECT DE STUDIU AL
calculatorul
MANAGEMENTULUI
(prezentarea în
2.1. Locul şi rolul proceselor de management în cadrul
power –point)
proceselor de muncă; principalele faze ale exercitării
2
8
procesului de management (2 ore)
- prelegerea
2.2. Componentele de bază ale procesului de management
- conversaţia
(3 ore)
euristică
2.3. Procesele de execuţie – abordare în viziune
- organizatorul
managerială (3 ore)
grafic
TEMA NR. 3
 Prezentări în
exerciţiul
power-point
RELAŢIILE DE MANAGEMENT, CA OBIECT DE STUDIU AL
- dezbaterea cu
 Studii de caz
MANAGEMENTULUI
oponent
 Scurte
3
3.1. Principalii factori care condiţionează caracteristicile
4
imaginar
prezentări în
relaţiilor de management (2 ore)
power-point
3.2. Modalităţi de concretizare a relaţiilor de management (2
pentru
ore)
stimularea
TEMA NR. 4
exerciţiului
INSTRUMENTE SPECIFICE EXERCITĂRII PROCESELOR ŞI
RELAŢIILOR DE MANAGEMENT
4.1. Strategia – instrument esenţial de planificare (2 ore)
4.2. Decizia – abordată în calitate de principal instrument de
management (2 ore)
4
14
4.3. Organizarea structurală a firmei (2 ore)
4.4. Organizarea informaţională a firmei (2 ore)
4.5. Tehnici de management vizând stimularea creativităţii
personalului (1 oră)
4.6. Sistemele neconvenţionale de management (3 ore)
4.7. Metode specifice de management (2 ore)
Bibliografie
– Managementul riscului bancar, Editura Economică, București, 2010
1
Badea L., Socol
A., Drăgoi V.,
Drigă I.
– Managementul schimbării organizaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2011;
2
Burduş E.,
Căprărescu G.,
Androniceanu A.,
Miles M.
– Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Editura Rosetti, Bucureşti,
3
Căprărescu G.
2013;
– Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economică, București, 2014
4
Ceocea C.
– Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2008;
5
Drăghici C., Mihai
D., Brutu M.
– Strategii și management: dimensiuni socio-umane contemporane, Editura Economică,
6
Dumitrescu M.,
DumitrescuBucurești, 2014

Peculea A.
Eschenbach R.,
Siller H.
Florescu M.S.

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gavrila T., Lefter
V.
Lane H.
Lencioni P.
Mihai D., Brutu M.
Nicolescu O. &
col.
Nicolescu O.,
Verboncu I.
Nicolescu O.,
Plumb I., Pricop
M., Vasilescu I.,
Verboncu I.

– Controlling profesional. Concepte și instrumente, Editura Economică, București, 2014
– Management of Publicly Financed Projects: a practical approach, Editura Economică,
București, 2012
– Managementul organizaţiilor, Editura Economică, București, 2007;
– Internaţional management behavoir. Oxford, Blackwell Publishing;
– Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015
– Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii, Editura Universităţii din
Piteşti, Piteşti, 2014
– Minidicţionar de management (20 de volume), Editura Pro Universitaria, Bucureşti,
2011;
– Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti, 2012;
– Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, vol. I – IV, Editura
Economică, Bucureşti, 2007

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei şi a
competenţelor vizate; prezentarea generală a structurii
proiectului ce trebuie elaborat şi distribuirea temelor

1

Nr.
ore

Metode de predare

1
2

Ghid de eficientizare a managementului organizaţiei

2

Metode şi tehnici decizionale

8

- Optimizarea deciziilor în condiţii de certitudine

3

- Optimizarea deciziilor în condiţii de incertitudine
- Optimizarea deciziilor în condiţii de risc

4

Eficacitatea şi eficienţa managementului organizaţiei –
Contribuţia managementului la creşterea eficacităţii şi eficienţei
organizaţiei economice

5

Modalităţi de creştere a eficacităţii şi eficienţei managementului
organizaţiei

Bibliografie
Ceocea C.
1.
Drăghici C., Mihai
D., Brutu M.
2.
Drăghici C., Mihai
D., Grosu M.
3.
Florescu M.S.
4.

Gavrila T., Lefter
V., Pricop M.,
Popescu D.
Mihai D., Brutu M.
Mihai D., Grosu M.

6.
7.
8.

Nicolescu O.,
Verboncu I.
Radu I. (coordonator)
Stancu S., Mihail N.






Dialogul
Lucrul în grup
Exerciţiul
Conversaţia
euristică
 dezbaterea cu
oponent
imaginar

2

1

Observaţii
Resurse folosite
În cadrul primei
şedinţe se
stabilesc
obligaţiile de
seminar ale
studenţilor şi se
precizează
criteriile ce vor fi
utilizate în
evaluarea
rezultelor învăţării
Resurse folosite:
 Scurte
prezentări în
power-point
pentru
stimularea
exerciţiilor
 Studii de caz
 Simulări pe
computer

– Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economică, București, 2014;
– Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2008;
– Management – aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2007;
– Management of Publicly Financed Projects: a practical approach, Editura Economică,
București, 2012;
– Managementul organizaţiilor: studii de caz, aplicații, teste de verificare, editia a II-a,
Editura Economică, București, 2007;
– Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii, Editura Universităţii din
Piteşti, Piteşti, 2014;
– Management, aplicaţii în comerţ. Managementul activităţilor turistice–Studii de caz.
Aplicaţi, Editura Universitaria, Craiova, 2005;
– Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti, 2008;
– Simulări manageriale – teorie şi practică, Editura Universitară, Bucureşti, 2010;
– Metode şi tehnici de conducere. Teorie şi aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2012;

77. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
• corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de management vor satisface aşteptările
reprezentanţilor angajatorilor din domeniul finanţe bănci;
• competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările

reprezentanţilor mediului de afaceri.
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
78. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
29 septembrie 2016

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte
abordabile în manieră explicativ – argumentativă
examen scris
50 %
(20%) + un subiect de analiză şi interpretare
(30%)
evaluarea lucrărilor individuale (20%) şi a
tema de casă +
participării la dezbateri de analiză şi interpretare
activitate seminar +
50 %
(10%) + evaluare periodică (20%)
evaluare periodică
Cunoaşterea principalelor funcţii ale managementului, a conceptelor specifice organizării
structurale şi procesuale, a funcţiunilor întreprinderii şi a subsistemelor componente ale
sistemului de management
Titular de curs,
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Titular de seminar / laborator,
Lect. univ. dr. Eliza ANTONIU

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

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

FIŞA DISCIPLINEI
DREPTUL AFACERILOR, anul universitar 2016/2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

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

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Finanțe, Contabilitate și Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci / Economist

2.1
2.2
2.3
2.4

80. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
I 2.5 Semestrul 2

Dreptul afacerilor
Lect. univ. dr. Olah Lavinia
Lect. univ. dr. Pîrvu Adriana
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

81. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
1
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
14
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
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
47
3.8
Total ore pe semestru
75
3.9
Număr de credite
3

Regimul disciplinei

S/L/P
S/L/P

F/O

1
14
ore
20
11
10
2
2
2

82. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
•
Capacitatea de analiză şi sinteză
•
Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului juridic şi a conceptelor
4.2
De competenţe
domeniului de studiu
•
Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia
Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei
4.1

83. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea sălii de curs cu tablă
Dotarea sălii de curs cu tablă
5.2
De desfăşurare a laboratorului
Susţinerea lucrărilor şi temelor de seminar
5.1

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

84. Competenţe specifice vizate
C1.Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic applicate in
domeniul financiar.

CT3.Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de
invatare pentru propria dezvoltare

85. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Disciplina oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi limbajul juridic şi de a cunoaşte cadrul
disciplinei
legal necesar desfăşurării activităţilor comerciale secifice mediului de afaceri.
A. Obiective cognitive
Înţelegerea principalelor noţiuni de drept
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei (raport juridic, normă
juridică, act juridic, profesionist, etc.)
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea şi înţelegerea principalele forme de organizare ale profesioniştilor, precum
şi specificul fiecărei forme în parte, necesare pentru a se integra în mediul de afaceri
B. Obiective procedurale
.
Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice

.

Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul dreptului
afacerilor
Deprinderea abilitatea de a relaţiona cu acest domeniu.
C. Obiective atitudinale
Înţelegerea importanţei Dreptului afacerilor în mediul de economic
Insuşirea şi aplicarea ideii de respect pentru legalitate
Conştientizarea şi responsabilizarea faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea
operativă şi aplicarea corespunzătoare a legislaţiei

86. Conţinuturi
Nr.
ore
4
2

8.1. Curs
1

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Introducere în studiul dreptului
Consideraţii generale privind dreptul afacerilor ca ramură a
2
Prelegere
sistemului de drept
Dezbatere
Suport documentar
3
Profesioniştii
4
Studiu de caz
4
Obligaţiile comerciale
2
5
Contractele comerciale
2
Bibliografie
Andreea Tabacu, Andreea Drăghici , Dreptul afacerilor, Editura Sitech, Craiova, 2013
Andreea Tabacu, Andreea Drăghici, Amelia Singh, Elemente de drept, Editura Universităţii din Piteşti, 2011
Didea Ionel, Drept societar, Editura Universul Juridic, 2010
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
Izvoarele dreptului romanesc
Principiile dreptului romanesc
1
2
Diviziunea dreptului
Sisteme de drept
Noţiunea de drept al afecerilor şi de afacere
2
Principii
2
Izvoare
Coreleţia cu alte ramuri de drept
Dezbaterea
Studiul de caz
Profesioniştii în lumina Noului Cod civil
2
Lucrul în
Lucrare scrisă
3
Noţiunea de profesionist. Clasificarea profesioniştilor
echipă
Teme de casă
Persoana fizica autorizată
4
Organizatiile cooperatiste
4
Societăţile comerciale
Liber-profesioniştii
5
Vadul comercial
2
6
Obligaţiile comerciale
1
7
Contractele comerciale
1
Bibliografie
Andreea Tabacu, Andreea Drăghici , Dreptul afacerilor, Editura Sitech, Craiova, 2013
Andreea Tabacu, Andreea Drăghici, Amelia Singh, Elemente de drept, Editura Universităţii din Piteşti, 2011
Didea Ionel, Drept societar, Editura Universul Juridic, 2010
87. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori 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
88. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

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

Evaluare finală

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

participarea
activă
la
seminar,
rezolvarea studiilor de caz, realizarea
temelor de casă.

Răspunsuri la seminar
Test scris
Prezentare referate

10.6 Standard minim
de performanţă

10.3 Pondere
din nota finală
50%

10%

20%
20%
2,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 2,5 puncte la evaluarea finală; Nota
5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la lucrările de seminar

FIŞA DISCIPLINEI
FINANȚE PUBLICE 1
2016-2017
1.
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

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 și Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanțe
Licenţă
Finanțe și Bănci/ economist

2

Finanțe publice 1
lect. univ.dr. Apostol Luiza
lect. univ. dr. Apostol Luiza
2. Tipul de
E
6 evaluare

2.7

3. 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 înv.
42
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
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
108
3.8
Total ore pe semestru
150
3.9
Număr de credite
6
4.

Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Elemente de economie generală (studiate la liceu)
De competenţe
Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de curs cu tablă
De desfăşurare a laboratorului dotarea sălii de seminar cu tablă

4.1
4.2

5.1
5.2

Competenţe transversale

Competenţe
profesionale

6.

Regimul
disciplinei

S
S

O

1
14
ore
36
36
32
2
2

Competenţe specifice vizate
•
C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în
entitățile/ organizațiile publice
•
C.2. Culegerea, analiza si interpretarea de date și informații referitoare la probleme economicofinanciare
•
C.3. Realizarea de lucrări de natură economico- financiară la nivelul entităților/organizațiilor publice
•
C.4. Implementarea planurilor și bugetelor la nivelul entităților /organizațiilor publice
•
C.5. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităților/organizațiilor publice
•
•

•

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 oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru propria dezvoltare

7.

Obiectivele disciplinei
Însuşirea noțiunilor de bază din domeniul finanțelor publice, precum și înțelegerea și
7.1 Obiectivul general al
conștientizarea de către studenți a importanței și a implicațiilor majore pe care le atrag
disciplinei
politica bugetară și fiscală a statului.
7.2 Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive

1. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte și teorii din domeniul finanțelor publice;
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale disciplinei;
3. Explicarea și interpretarea diferitelor concepte și teorii din domeniul finanțelor publice;
4. Definirea corectă a obiectului de studiu al finanțelor publice și stabilirea relațiilor pe care
acestă știință le are cu alte științe;
B. Obiective procedurale
1. Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor și principiilor specifice
disciplinei;
2. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de învățare.
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 învățare;
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și
profesională
8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr. ore

Metode de predare

Noțiuni introductive privind finanțele publice

4

Cheltuielile publice

6

Resursele financiare publice

4

Impozitele

4

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

6

Evaziunea fiscală

4

-Prelegerea, explicarea şi
exemplificarea
-Stimularea participării active
a studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
- Prelegerea, explicarea şi
exemplificarea
- Stimularea participării active
a studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
- Prelegerea, explicarea şi
exemplificarea
- Stimularea participării active
a studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
- Prelegerea, explicarea şi
exemplificarea
- Stimularea participării active
a studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
- Prelegerea, explicarea şi
exemplificarea
- Stimularea participării active
a studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.
- Prelegerea, explicarea şi
exemplificarea
- Stimularea participării active
a studenţilor şi răspunsuri la
întrebări.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Observaţii
Resurse folosite

Bibliografie
1. Hoanță, N. - Evaziunea fiscală, Editura C.H. Beck, București, 2010
2. Matei, Gh. și colaboratorii - Finanțe publice, Editura Sitech, Craiova, 2011
3. Moșteanu, T. și colaboratorii - Finanțe publice. Note de curs și aplicații pentru seminar, Editura Universitară,
București, 2008
4. Negrescu, D. și Comănescu, A. - Tendințe de armonizare fiscală la nivelul Uniunii Europene, Institutul
European din România, București, 2007
5. Pîrvu, D. – Finanțe publice, Editura Sitech, Craiova, 2009
6. Pîrvu, D., Apostol, L. – Finanțe publice, Note de curs, Pitești, 2016
6. Șaguna, D. - Drept financiar public, Editura C.H. Beck, București, 2011
7. Văcărel, I. și colaboratorii - Finanțe publice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1.
2.

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor
disciplinei, a competențelor vizate, distribuirea
temelor ( 1 oră)
Concepții privind rolul statului în economie (1

Nr. ore

Metode de predare

1
dialogul
1

dezbatere

Observaţii
Resurse folosite

12

oră)
Eficiența și eficacitatea cheltuielilor publice
(1oră )
Indicatori privind nivelul, structura și dinamica
cheltuielilor publice (1 oră)
Principalele categorii de cheltuieli publice (1
oră)
Indicatori privind nivelul, structura și dinamica
resurselor financiare publice (1 oră)
Presiunea fiscală (1 oră)
Impozitele directe(1oră )
Impozitele indirecte (1 oră)
Armonizarea impozitelor directe (1 oră)
Armonizarea impozitelor indirecte (1 oră)
Evaziunea fiscală în România (1 oră)

13

Combaterea evaziunii fiscale ( 1 oră)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

1

aplicații practice

1

aplicații practice

1

aplicații practice
dezbatere
aplicații practice
dezbatere
aplicații practice
aplicații practice
aplicații practice
dezbatere
dezbatere
dezbatere
lucru în echipe
dezbatere
lucru în echipe

1
1
1
1
1
1
1
1

Prezentarea temelor, încheierea situaţiei la
1
dialogul
seminar (1 oră)
Bibliografie
1. Codul fiscal al României
2. Comisia Europeană - Directive și comunicări în domeniul armonizării fiscale în Uniunea Europeană
3. Hoanță, N. - Evaziunea fiscală, Editura C.H. Beck, București, 2010
4. Moșteanu, T. și colaboratorii - Finanțe publice. Note de curs și aplicații pentru seminar, Editura Universitară,
București, 2008
14

5.
6.

Pîrvu, D. – Finanțe publice, Editura Sitech, Craiova, 2009
Pîrvu, D., Apostol, L. – Finanțe publice, Note de curs, Pitești, 2016
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

9.

−

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

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
-participarea activă la seminar, rezolvarea studiilor de caz;

10.2 Metode de evaluare
- Evaluare scrisă
semestrului;
- Evaluare finală.

în

- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.

10.6 Standard minim
de performanţă

50% din punctajul total alocat activităţii de pe parcursul semestrului
Nota 5 la evaluarea finală.
Titular de curs,
Lect. dr. Apostol Luiza

Data aprobării în Consiliul departamentului,

timpul

- Expunerea liberă a studentului;
- Chestionare orală sub formă de
dialog.
-Prezentarea orală a temei de
casă;
-Chestionare orală.

10.5 Seminar /
Tema de casă

Data completării
15 septembrie 2016

10.3 Pondere
din nota finală

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

20%
50%

20%
10%

Titular de seminar / laborator,
Lect. dr. Apostol Luiza
Director de departament,
(beneficiar),
Conf.univ.dr. Bondoc Maria Daniela
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Fişa disciplinei
ECONOMIE EUROPEANĂ, 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
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
I
I

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci /Economist

2.6. Tipul de evaluare
V

Economie europeana
Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu
Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu
2.7. Regimul disciplinei :
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3.2
3
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
3.5
42
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
83
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

2
28

3.3
3.6

S
S

Elemente de economie generală (studiată în liceu)
•
•
•

Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a
conceptelor domeniului de studiu
Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei
Capacitatea de gândire pragmatică

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

dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker
sală dotată cu videoproiector şi ecran
5.2. de desfăşurare a seminarului
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker
sală dotată cu videoproiector şi ecran
6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe profesionale
C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor economice, a metodelor şi
instrumentelor de calcul financiar-economic
C.2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii financiareconomice
C.3. Realizarea unei lucrări de natură economică în cadrul unei entităţi
financiare publice şi /sau private
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
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea de către studenţi a elementelor care au stat la baza
construcţiei europene contemporane, a stadiului actual al Uniunii
Europene şi a procesului integrării economice europene, a politicilor
comune ale Uniunii Europene.

1
14
ore
26
25
16
10
6

7.2. Obiectivele specifice

2. Înţelegerea fenomenului integrării, a cauzelor acestuia şi a
formelor şi etapelor integrării
3. Cunoaşterea şi înţelegerea procesului integrării economice
europene, a instituţiilor europene;
4. Cunoaşterea momentelor cheie în evoluţia politicilor comune
ale Uniunii Europene;
5. Cunoaşterea situaţiei actuale a principalelor politici comune
ale Uniunii Europene;
6. Înţelegerea tendinţelor şi provocărilor pe care le întâmpină
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte politicile sale comune.
7. Înţelegerea importanţei aderării României la Uniunea
Europeană, a costurilor şi beneficiilor integrării.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Metode de predare
Observaţii
Procesul istoric al integrării europene – 4 ore
Politica agricolă comună – 6 ore
Politica regională – 4 ore
Resurse folosite:
Politica în domeniul concurenţei – 2 ore
Prelegere
calculator,
Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă – 4 ore
Dezbatere
videoproiector
Politica monetară a Uniunii Europene. Uniunea Economică şi
Monetară – 4 ore
Politica de mediu a Uniunii Europene – 2 ore
Politica în domeniul energiei – 2 ore
Bibliografie:
1. Liviu C. Andrei – Economie europeană, Editura Economică, București, 2011.
2. Tiberiu Avrămescu – Economie europeană, Editura Sitech, Craiova, 2009.
3. Dinu Marin, Cristian Socol – Fundamentarea şi coordonarea politicilor în Uniunea Europeană, Editura Economică,
Bucureşti, 2006.
4. Gheorghe Popescu – Economie europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2007.
5. Jonathan Olson, John McCormick – The European Union. Politics and Policies, 6th Edition, Westview, 2016.
8.2. Seminar*
Observaţii
Procesul istoric al integrării europene: aprofundarea
Se stabilesc obligaţiile de seminar
cunoştinţelor teoretice specifice temei, dezbatere privind
ale studenţilor şi se precizează
avantajele şi dezavantajele aderării României la Uniunea
criteriile ce vor fi utilizate în
Dezbatere
Europeană - 2 ore
evaluarea rezultatelor învăţării
Resurse folosite: calculator,
videoproiector
Politica agricolă comună: aprofundarea cunoştinţelor
teoretice specifice temei, dezbatere privind măsurile de
dezvoltare a agriculturii şi a spaţiului rural în România
finanţate prin FEADR – 2 ore
Politica regională: aprofundarea cunoştinţelor teoretice
specifice temei, dezbatere privind domeniile de intervenţie
Dezbatere
Resurse folosite: calculator,
pentru dezvoltarea regională în România finanţate prin
videoproiector
FEDR – 2 ore
Politica
în
domeniul
concurenţei:
aprofundarea
cunoştinţelor teoretice specifice temei; dezbatere privind
implicaţiile politicii în domeniul concurenţei asupra
economiei României - 2 ore
Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă:
aprofundarea cunoştinţelor teoretice specifice temei,
dezbatere privind măsurile de dezvoltare a resurselor
umane în România finanţate prin FSE- 1 oră
Politica monetară a Uniunii Europene. Uniunea
Economică şi Monetară: aprofundarea cunoştinţelor
teoretice specifice temei, dezbatere privind adoptarea de
Dezbatere
Resurse folosite: calculator,
către România a monedei unice europene – 2 ore
videoproiector
Politica de mediu a Uniunii Europene: aprofundarea
cunoştinţelor teoretice specifice temei, dezbatere privind
viitorul politicii de mediu a Uniunii Europene – 1 oră
Politica în domeniul energiei: aprofundarea cunoştinţelor
teoretice specifice temei, dezbatere privind asigurarea
independenţei energetice a Uniunii Europene – 2 ore
Bibliografie:
1. Liviu C. Andrei – Economie europeană, Editura Economică, București, 2011.
2. Tiberiu Avrămescu – Economie europeană, Editura Sitech, Craiova, 2009.
3. Dinu Marin, Cristian Socol – Fundamentarea şi coordonarea politicilor în Uniunea Europeană, Editura Economică,

Bucureşti, 2006.
4. Gheorghe Popescu – Economie europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2007.
5. *** - 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.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi 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
10. Evaluare:
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 SI (curs)

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

10.5 Seminar

• Teste de verificare - rezolvarea unor
teste grile teoretice
• Tema de casă – proiect pe bază de
structură impusă. Se va evalua gradul
de încadrare în cerinţele impuse.

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
15 septembrie 2016

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

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

10 %

• Testare

60%

• Corectarea temei
30%

Însuşirea conceptelor fundamentale cu care operează disciplina
Obţinerea a minimum 5 puncte şi promovarea evaluării finale şi a celor două teste de verificare.
Titular disciplină,
Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Titular seminar,
Conf. univ. dr. Tiberiu Avrămescu

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

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

Fişa disciplinei MACROECONOMIE
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 şi Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci / 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
II

2.6. Tipul de evaluare
E

Macroeconomie
Prof.univ.dr. Emilia Ungureanu
Lect. univ. dr. Hagiu Alina
2.7.Regimul disciplinei :
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3.2
3.3
3
din care curs
2
S
3.4 Total ore din planul de înv.
3.5
3.6
42
din care S.I.
28
S
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
83
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Elemente de economie generală (studiată la liceu) şi Microeconomie
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 pragmatică şi aplicativă
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului

1
14
ore
28
25
24
2
2

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

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe profesionale
C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor economice, a metodelor şi
instrumentelor de calcul economic
C.2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii economice
C.3. Realizarea unei lucrări de natură economică în cadrul unei entităţi
publice şi /sau private
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 inițiază studenții în cunoașterea și folosirea limbajului economic general, precum şi în
înţelegerea şi explicarea proceselor macroeconomice – 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 disciplinei
Formarea unor imagini teoretice concrete privind economia de
piaţă şi familiarizarea cu instrumentele de calcul specifice
ştiinţei economice, cât şi facilitarea aprofundării cunoştinţelor
economice în cadrul celorlalte discipline de specialitate din
planurile de învăţământ.

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive
1. Cunoașterea și înțelegerea conceptelor şi categoriilor economice
de bază, a principalelor teorii economice
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale ştiinţei economice;
3. Înţelegerea importanţei fiecărei pieţe pentru economia naţională;
4. Familiarizarea cu instrumentele de calcul specifice ştiinţei
economice.
B. Obiective procedurale
1. Corelarea unor experiențe personale cu cunoştinţele teoretice
acumulate;
2. Deprinderea realizării calculului economic;
3. Facilitarea folosirii noţiunilor economice în cadrul disciplinelor de
specialitate ;
4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de
învățare;
C. Obiective atitudinale
1. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat
pentru a interpreta şi sintetiza un proces economic.
2. Realizarea corectă a calculului economic.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Indicatorii macroeconomici. Creşterea economică
(3 ore)
2. Venitul, consumul şi investiţiile ( 3 ore)
3. Fluctuaţiile activităţii economice (2 ore)
3. Piaţa muncii (2 ore)
4. Ocuparea şi şomajul (2 ore)
5. Verificare periodică (2 ore)
6. Piaţa monetară (3 ore)

Metode de predare

•
•

Observaţii

prelegerea
explicaţia

7. Piaţa capitalurilor (3 ore)
8. Inflaţia (2 ore)
9. Verificare periodică (2 ore)
10. Piaţa valutară (2 ore)
11. Economia internaţională (2 ore)
Bibliografie:
1. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Macroeconomie. Sinteze teoretice şi aplicaţii,
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2007.
2. Emilia Ungureanu (coord.) - Economie. Microeconomie şi macroeconomie. Editura Sitech, Craiova, 2010
3. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Editura
Sitech,
Craiova, 2011
4. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ediţia a II – a. Editura Sitech, Craiova, 2015
8.2. Seminar/Laborator*
Observaţii
Seminar organizatoric.
În cadrul acestei şedinţe se
• explicaţia
Concepte de bază şi politici macroeconomice (2 ore)
stabilesc obligaţiile de seminar
• dialogul
ale studenţilor şi se precizează
criteriile ce vor fi utilizate în
evaluarea rezultatelor învăţării
Indicatorii economici. Creşterea economică
(2 ore)
Venitul, consumul şi investiţiile (2 ore)
• rezolvare
teste
Piaţa muncii. Ocuparea şi şomajul
Se va folosi manualul
grilă şi probleme
(2 ore)
• explicaţia
Piaţa monetară (2 ore)
Piaţa capitalurilor. Inflaţia (2 ore)
Piaţa valutară. Economia internaţională (2 ore)
Bibliografie:
1. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Macroeconomie. Sinteze teoretice şi aplicaţii,
Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2007.
2. Emilia Ungureanu (coord.) - Economie. Microeconomie şi macroeconomie. Editura Sitech, Craiova, 2010
3. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Editura
Sitech,
Craiova, 2011
4. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ediţia a II – a. Editura Sitech, Craiova, 2015
*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.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi 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
10. Evaluare:
Tip activitate

10.4 SI (curs)

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

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

Evaluarea finală - probă scrisă (2
ore): teste grilă teoretice (30%) +
teste grilă tip problemă (20%) +
A/ F (15%) + completare spaţii
punctate (15%) + rezolvarea unei
probleme (20%)

• Test de verificare - rezolvarea unor
aplicaţii asemănătoare celor de la
seminarii.

• Testare

30%

• Corectarea temei

20%

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

Data completării
29.09.2016

10.3 Pondere
din nota finală

Titular curs
Prof. univ. dr. Ungureanu Emilia

Data aprobării în
departament
Consiliul Departamentului
(beneficiar)

Titular de seminar
Lect. univ. dr. Hagiu Alina

Director de departament

Director de

(prestator)
Conf. univ. dr. Maria Daniela
Bondoc

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

50 %

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

Conf. univ. dr. Maria Daniela
Bondoc
..............................

Fişa disciplinei MICROECONOMIE
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
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
I
I

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci /Economist

2.6. Tipul de evaluare
E

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

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3.2
3
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
3.5
42
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
108
3.8
Total ore pe semestru
150
3.9
Număr de credite
6
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

3.3
3.6

S
S

1
14
ore
40
30
34
2
2

Elemente de economie generală (studiată la liceu)
•
•
•

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

2
28

Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic şi a
conceptelor domeniului de studiu
Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei
Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă

dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, fiecare studen
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea aplicaţiilor
6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe profesionale
C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor economice, a metodelor şi
instrumentelor de calcul economic
C.2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii economice
C.3. Realizarea unei lucrări de natură economică în cadrul unei entităţi
publice şi /sau private
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 Microeconomie inițiază studenții în cunoașterea și folosirea limbajului economic general şi în calculul
economic – 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 disciplinei
Formarea unor imagini teoretice concrete privind economia
de piaţă şi familiarizarea cu instrumentele de calcul specifice
ştiinţei economice, cât şi facilitarea aprofundării cunoştinţelor
economice în cadrul celorlalte discipline de specialitate din
planurile de învăţământ.

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive
1. Cunoașterea și înțelegerea
conceptelor şi categoriilor
economice de bază, a principalelor teorii economice
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale ştiinţei economice;
3. Explicarea și interpretarea diferitelor categorii și teorii
economice;
4. Familiarizarea cu instrumentele de calcul specifice ştiinţei
economice.
B. Obiective procedurale
1. Corelarea unor experiențe personale cu cunoştinţele teoretice
acumulate;
2. Deprinderea realizării calculului economic;
3. Facilitarea folosirii noţiunilor economice în cadrul disciplinelor
de specialitate ;
4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de
învățare;
C. Obiective atitudinale
1. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect
fundamentat pentru a interpreta şi sintetiza un proces economic.
2. Realizarea corectă a calculului economic.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Economia şi sistemul ştiinţelor economice . Nevoi şi resurse.
Activitatea economică (2 ore)
2. Factorii de producţie (4 ore)
3. Productivitatea factorilor de producţie ( 2 ore)
3. Costul de producţie (4 ore)
4. Veniturile fundamentale în economia de piaţă (4 ore)
5. Verificare periodică (2 ore)
6. Cererea (2 ore)
7. Oferta (2 ore)
8. Comportamentul consumatorului (3 ore)
9. Piaţa, preţul şi concurenţa (3 ore)

•
•
•

Metode de predare
explicaţia
prelegerea
dialogul

•
•
•

Observaţii

test
prelegerea
dialogul

Bibliografie:
1. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Economie. Volumul 1, Editura Sitech, Craiova, 2007.
2. Emilia Ungureanu (coord.) - Economie. Microeconomie şi macroeconomie. Editura Sitech, Craiova, 2010
3. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Editura Sitech,
Craiova, 2011
4. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ediţia a II – a. Editura Sitech, Craiova, 2015
8.2. Seminar*
•
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor
disciplinei, a competențelor vizate
•
Costul de oportunitate
•
Fenomene, procese şi legi economice ( 2 ore)
•
•
•
•
•

Factorii de producţie şi productivitatea (3 ore)
Costul de producţie (2 ore)
Veniturile fundamentale (3 ore)
Comportamentul consumatorului (2 ore)
Cererea şi oferta. Piaţa, preţul şi concurenţa (2 ore)

• explicaţia
• dialogul

• explicaţia
• rezolvare teste
grilă şi probleme

Observaţii
Se stabilesc obligaţiile de seminar
ale studenţilor şi se precizează
criteriile ce vor fi utilizate în
evaluarea rezultatelor învăţării

Pentru seminar
se va folosi manualul

Bibliografie:
1. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Economie. Volumul 1, Editura Sitech, Craiova, 2007.
2. Emilia Ungureanu (coord.) - Economie. Microeconomie şi macroeconomie. Editura Sitech, Craiova, 2010
3. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Editura Sitech,
Craiova, 2011
4. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ediţia a II – a. Editura Sitech, Craiova, 2015
*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.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi 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
10. Evaluare:
Tip activitate

10.4 SI (curs)

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

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

Evaluarea finală - probă scrisă (2
ore): teste grilă teoretice (30%) +
teste grilă tip problemă (20%) +
A/ F (15%) + completare spaţii
punctate (15%) + rezolvarea unei
probleme (20%)

• Test de verificare - rezolvarea unor
aplicaţii asemănătoare celor de la
seminarii.

• Testare

30%

• Corectarea temei

20%

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

Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Ungureanu Emilia

Data aprobării în
Consiliul departamentului

Semnătura titularului de seminar
Prof. univ. dr. Ungureanu Emilia

Director de departament Director de departament
(prestator)
(beneficiar)

Conf. univ. dr. Maria Daniela
Bondoc
..............................................

50 %

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

Conf. univ. dr. Maria Daniela
Bondoc

FIŞA DISCIPLINEI
Matematică aplicată în economie, 2016-2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

89. 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 si Drept
Finanţe, ContabilitateşiEconomie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci / Economist

90. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină)
Titularul activităţilor de seminar /
2.3
laborator/proiect
2.4 Anul de studii
I 2.5 Semestrul
I

Matematicăaplicatăîneconomie
Lect.univ.dr. Georgescu Raluca Mihaela
Lect.univ.dr. Georgescu Raluca Mihaela
2.6 Tipul de evaluare

V

2.7

91. Timpul total estimat
3.1 Medie ore pe săptămână
2
3.2
Din care curs
1
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
Din care S.I.
14
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 (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
47
3.8
Total ore pe semestru
75
3.9
Număr de credite
3

Regimul disciplinei

S/L/P
S/L/P

O

1
14
ore
14
17
10
2
2
2

92. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1

De curriculum

Elemente de algebră şi analiză matematică generală (studiate la liceu)

4.2

De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1

93. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

94. Competenţe specificevizate
C1: Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţii-le private şi publice
C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
C1.3 Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi
publice pentru rezolvarea de probleme specifice
C2: Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare
la o problemă economico-financiară
• 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 şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

5.2

Clasa dotata cu tabla
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
- Susţinerea testului de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă

95. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

•
Formarea deprinderilor de calcul, abilităţilor de calcul, posibilitatea de
rezolvare de către student a problemelor adiacente din alte discipline şi transferul de
cunoştinţe elementare interdisciplinare cu posibilităţi practice de calcul în aplicaţii de
economie, statistică, analiza economică, modelare decizională, investiţii, etc.
•
Dezvoltarea capacităţii de modelare a fenomenelor economice; deprinderea
unor metode şi tehnici matematice cu aplicabilitate în domeniile economice şi
aplicarea lor în modelarea şi rezolvarea de probleme cu caracter practic din aceste
domenii.
•
Familiarizarea cu terminologia adecvată şi riguroasă, însuşirea formulelor şi
tehnicilor specifice matematicilor financiare şi actuariale şi aplicarea lor în rezolvarea
de aplicaţii din practica bancară, financiară şi actuarială.
A. Obiective cognitive
1.Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor matematicii economie
2.Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului principiilor fundamentale ale
matematicii economie;
3. Înţelegerea conceptelor de bază ale disciplinei, însuşirea metodelor de abordare şi
problematizare economică; de prognoză economică şi calcul actuarial, de efectuare
a unui studiu de caz.
4. Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi obiectului de matematicii economie,
identificarea şi valorificarea metodelor specifice de evaluare;
5.Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi
economie care influenţează procesul de evaluare;

metodelor matematicii

6. Identificarea si descrierea abordărilor utilizate în evaluare şi a metodelor înscrise
în fiecare abordare.
B. Obiective procedurale
7.2 Obiectivele specifice

1.Aplicarea unor principii şi
probleme/situaţii bine definite;

metode

de

evaluare

pentru

rezolvarea

de

2. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a metodelor matematicei, care să
permită viitorului licenţiat în ştiinţe economice să analizeze prompt şi să ia decizii
sintetice şi corecte referitoare la evaluarea diferitelor elemente patrimoniale ale
întreprinderii sau a entităţii în ansamblul ei;
3.Elaborarea unor teme de casă profesionale cu utilizarea unor noţiuni, principii,
metode consacrate în domeniul matematicii economice..
C. Obiective atitudinale
1.Respectarea normelor de etică şi deontologie profesională specifice analiștilor
financiari, managerilor și evaluatorilor autorizaţi;
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
evaluarea întreprinderii.
96. Conţinuturi
8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare)
1

2

3

4
5
6

Spaţiivectoriale.
1.1 Spaţiivectoriale. Exemple.
1.2 Metodaeliminării Gauss-Jordan. Aplicaţii
Optimizări liniare
2.1 Introducere
2.2Algoritmul simplex
Funcţii reale de mai multe variabile
3.1 Definiţiigenerale
3.2 Limiteşicontinuitate.
3.3 Derivate parţialeşidiferenţiabilitate.
Extremele funcţiilor reale de mai multe variabile
4.1 Determinarea punctelor de extrem
Complemente de probabilităţişi statistică matematică
5.1 Probabilităţi
5.2 Variabilealeatoare
Dobânda simplăşicompusă.

Nr.
ore
2

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

- Utilizare
facilităţi
platformă elearning (chat,
forum)
- E-mail
- Consultaţii

Materialului didactic
este divizat în unităţi
de
studiu,
care
facilitează învăţarea
graduală
şi
structurată.

2

2

2
2

2

6.1 Dobândasimplă
6.2 Dobândacompusă
Împrumuturi
7.1 Modelul general de rambursare a
împrumuturilorînsistemulclasic
7.2Rambursarecu amortismenteconstante(egale)
7.3 Rambursare cuanuităţiconstante(egale)

7

2

Bibliografie
•
C. Bălcău, P. Radovici-Mărculescu, R. M. Georgescu, Matematică aplicată în economie, Ed. Univ. Piteşti, 2010.
•
C. Bălcău, R. M. Georgescu, V.M. Macarie, Matematică aplicată în economie. Note de curs si seminar, Ed.
Univ. Piteşti, 2016.
•
C. Drăghici, Gh. Nistor, M. Popescu, M. Macarie, Economie şi matematică, Ed. Univ. Piteşti, 2009.
•
I. Mircea, Matematici financiare şi actuariale, Ed. Corint, Bucureşti, 2006.
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

Nr.
ore

Observaţii
Resurse folosite

Metode de
predare

Spaţiivectoriale.
1.1 Spaţiivectoriale. Exemple.
2
1.2 Metodaeliminării Gauss-Jordan. Aplicaţii
Optimizări liniare
2
2
2.1 Introducere
2.2Algoritmul simplex
Funcţii reale de mai multe variabile
2
3.1 Definiţiigenerale
3
3.2 Limiteşicontinuitate.
3.3 Derivate parţialeşidiferenţiabilitate.
Extremele funcţiilor reale de mai multe variabile
2
4
4.1 Determinarea punctelor de extrem
Complemente de probabilităţişi statistică matematică
2
5
5.1 Probabilităţi
- dialogul
5.2 Variabilealeatoare
- dezbatere
Dobânda simplăşicompusă.
2
prezentare temă de
lucru în echipa
6
6.1 Dobândasimplă
casă,
- conversaţia
6.2 Dobândacompusă
test de verificare
euristică
Împrumuturi
2
7.1 Modelul general de rambursare a
7
împrumuturilorînsistemulclasic
7.2Rambursarecu amortismenteconstante(egale)
7.3 Rambursare cuanuităţiconstante(egale)
Bibliografie
•
C. Bălcău, P. Radovici-Mărculescu, R. M. Georgescu, Matematică aplicată în economie, Ed. Univ. Piteşti, 2010.
•
C. Bălcău, R. M. Georgescu, V.M. Macarie, Matematică aplicată în economie. Note de curs si seminar, Ed.
Univ. Piteşti, 2016.
•
C. Drăghici, Gh. Nistor, M. Popescu, M. Macarie, Economie şi matematică, Ed. Univ. Piteşti, 2009.
• I. Mircea, Matematici financiare şi actuariale, Ed. Corint, Bucureşti, 2006.
1

97. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
•
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul finantelor
•
Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
98. Evaluare
Tip activitate

10.4 SI (curs)

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.1 Criterii de evaluare
-corectitudinea şi completitudinea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;
-participareaactivă la seminar,
rezolvareastudiilor de caz;
- gradul de
încadrareîncerinţeleimpuseînceeacepri

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Evaluarefinală.

10%

- Expunerea liberă a studentului;
- Chestionare orală sub formă de
dialog.

10%

scrisă

50 %

Evaluare

în

timpul

veşterealizareatemei de casă.

semestrului;
-Prezentareatemei de casă;
-Chestionare orală.

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
15 septembrie 2016

30%

1. Insuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi aplicarea acestora în rezolvarea şi
discutarea soluţiilor diferitelor probleme.
2. Nota 5 .

Titular disciplină,
Lect. univ. dr. Raluca Mihaela Georgescu

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Titular de seminar / laborator / proiect,
Lect. univ. dr. Raluca Mihaela Georgescu

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Doru Constantin

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

FIŞA DISCIPLINEI
Prețuri și concurență, 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 / laborator
2.4 Anul de studii
II 2.5 Semestrul II

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Finanțe, Contabilitate și Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci /Economist
Preţuri şi concurenţă
Conf. univ. dr. Bâldan Cristina
Conf. univ. dr. Bâldan Cristina
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. 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 înv.
33
3.5
din care curs
22
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
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
92
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5

44
14
30
2
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Microeconomie şi Finanţe (studiate în anul I)
De competenţe
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de curs cu videoproiector, tablă / flipchart şi cretă colorată / marker
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, fiecare student
De desfăşurare a laboratorului
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea aplicaţiilor

6.

Competenţe specifice vizate
•
C1: Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/ organizaţiile private şi publice;
•
C2: Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico – financiare;
•
C3: Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi
tranzacţiilor financiare;
•
C4: Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de
proiecte sau lucrări;
•
C5: Redactarea şi susţinerea unui studiu de caz referitor la o problemă economico-financiară;
• 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 şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare;

5.1
5.2

Competenţe
profesionale

1
11
ore

4.
4.1
4.2

Competenţe
transversale

S/L/P
S/L/P

O

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Identificarea situaţiilor concrete de formare şi fundamentare a preţurilor de ofertă şi
disciplinei
capacitatea de a identifica cazurile specifice de încălcare a liberei concurenţe;
A. Obiective cognitive
•
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor metodologice privind formarea preţurilor;
•
Formarea unor abilităţi şi a unor conexiuni între problematica preţurilor şi
7.2 Obiectivele specifice practicilor în cadrul mediului concurenţial;
•
Dezvoltarea capacităţii studentului de a percepe rolul şi importanţa politicii
concurenţei;
•
Prezentarea şi însuşirea de către studenţi a mecanismului formării şi

fundamentării preţurilor;
•
Analiza studiilor de caz propuse provenind de la elemente eminamente practice;
•
Dezvoltarea unui raţionament profesional adecvat şi corecta sa fundamentare.
B. Obiective procedurale
19.
Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a legilor privind formarea preţurilor
în economia concurenţială contemporană;
20.
Înţelegerea conţinutului preţului;
21.
Înţelegerea concurenţei;
22.
Interpretarea pertinentă a formării preţurilor pe diferite tipuri de piaţă şi sectoare;
23.
Identificarea situaţiilor concrete de formare şi fundamentare a preţurilor de ofertă;
24.
Capacitatea de a identifica cazurile specifice de încălcare a liberei concurenţe;
C. Obiective atitudinale
4.
Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţe economice;
5.
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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nr.
ore

1. Preţul, piaţa şi concurenţa
1.1. Formarea preţurilor în economia concurenţială contemporană
1.2. Piaţa: concept, funcţii şi forme
1.3. Concurenţa: concept, funcţii, forme, strategii concurenţiale
1.4. Piaţa cu concurenţă perfectă
1.5. Piaţa cu concurenţă imperfectă
2. Protecţia concurenţei economice
2.1. Înţelegerile între operatorii economici
2.2. Abuzul de poziţie dominantă
2.3. Piaţa relevantă – obiect al investigaţiilor privind
comportamentele pro şi anticoncurenţiale
2.4. Reglementarea protecţiei concurenţei în România
3. STABILIREA PREŢURILOR PE BAZA COSTURILOR
3.1.COSTUL DE PRODUCŢIE–ELEMENT DE FUNDAMENTARE A
PREŢULUI DE OFERTĂ
3.2. Tipologia costurilor
3.3. Ipostaze ale costului în procesul formării preţurilor
3.4. PROFITUL ŞI MARJA COMERCIALĂ
4. Fundamentarea şi actualizarea preţurilor de ofertă
4.1. Analiza costului de producţie în vederea fundamentării preţului
4.2. Influenţa impozitelor asupra nivelului preţurilor
4.3. Inflaţia - factor de influenţă în fundamentarea nivelului şi
structurii preţurilor
4.4. Incidenţa TVA asupra nivelului preţurilor
5. Sistemul preţurilor în România. Categorii şi forme de preţuri
5.1. Liberalizarea preţurilor – proces specific economiei de piaţă
5.2. Categorii de preţuri
5.3. Preţurile cu ridicata ale producătorilor sau importatorilor
5.4. Formarea preţurilor de comercializare
5.5. Preţurile în cadrul relaţiilor economice internaţionale
6. Ajutorul de stat
6.1. Consideraţii generale
6.2. Formele ajutorului de stat
6.3. Noutăţi legislative şi evoluţii
7. Fundamentarea şi corelarea preţurilor produselor noi
7.1. Relaţia dintre noutatea produselor şi preţul acestora
7.2. Strategii de fundamentare a preţului produselor noi
7.3. Conţinutul şi necesitatea corelării preţurilor
7.4. Folosirea produsului etalon în operaţiunile de corelare a
preţurilor
7.5. Metode de stabilire a preţurilor prin corelare
8. Strategii de preţuri
8.1. Conţinutul şi elementele caracteristice unei strategii de preţuri
8.2. Tipologia strategiilor de preţuri
8.3. Modificarea preţurilor şi reacţiile propagate

2

9. Sistemul informaţional al preţurilor
9.1. Conţinutul şi obiectivele sistemului informaţional al preţurilor
9.2. Structura sistemului informaţional al preţurilor

2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse
folosite

- prelegerea
- dezbaterea
- explicaţia

Tabla

2

2

4

2

2

4

2

9.3. Calculul indicatorilor sistemului informaţional al preţurilor
Bibliografie
1. Băndoi, A.; Ispas, R. - Prețuri și concurență. Curs, Editura Universitaria, Craiova, 2013;
2. Bâldan, C. – Prețuri și concurență. Fundamente teoretice, teste grilă, aplicații. Manual pentru ÎFR, Editura
Universității din Pitești, 2014;
3. Bâldan, C.; Ungureanu, E. – Preţuri şi concurenţă. Aspecte teoretice, teste grilă, aplicaţii, Editura Sitech,
Craiova, 2010;
4. Bâldan, C.; Ungureanu, E. – Concurenţă şi preţuri, Editura Sitech, Craiova, 2009;
5. Bâldan, C.; Ungureanu, E. - Preţuri şi concurenţă. Manual universitar pentru Învăţământul frecvenţă redusă,
Editura Universităţii din Piteşti, 2009;
6. Dumitrașcu, V. – Prețuri și concurență. Perspective interdisciplinare. Implicații manageriale, Editura
ProUniversitaria, București, 2012;
7. Gibescu, O. M. – Prețul și concurența, Editura Universitară, București, 2013;
8. Ungureanu, E.; Bâldan, C.- Preţul în economia contemporană. Aspecte teoretice, teste grilă, aplicaţii, Editura
Universităţii din Piteşti, 2006;
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
1
1
competenţelor vizate, distribuirea temelor
- exerciţii de
2
Preţul, piaţa şi concurenţa și protecţia concurenţei economice
1
reflecţie
3
STABILIREA PREŢURILOR PE BAZA COSTURILOR
1
prezentări
4
Fundamentarea şi actualizarea preţurilor de ofertă. Studiu de caz
4
referate
Sistemul preţurilor în România. Categorii şi forme de preţuri și
1
- lucrul în grup
5
ajutorul de stat
- explicaţia
6
Fundamentarea şi corelarea preţurilor produselor noi. Studiu de caz
1
7
Strategii de preţuri și sistemul informaţional al preţurilor
2
Bibliografie
1. Băndoi, A.; Ispas, R. - Prețuri și concurență. Curs, Editura Universitaria, Craiova, 2013;
2. Bâldan, C. – Prețuri și concurență. Fundamente teoretice, teste grilă, aplicații. Manual pentru ÎFR, Editura
Universității din Pitești, 2014;
3. Bâldan, C.; Ungureanu, E.. – Preţuri şi concurenţă. Aspecte teoretice, teste grilă, aplicaţii, Editura Sitech,
Craiova, 2010;
4. Bâldan, C.; Ungureanu, E.. – Concurenţă şi preţuri, Editura Sitech, Craiova, 2009;
5. Bâldan, C.; Ungureanu, E. - Preţuri şi concurenţă. Manual universitar pentru Învăţământul frecvenţă redusă,
Editura Universităţii din Piteşti, 2009;
6. Dumitrașcu, V. – Prețuri și concurență. Perspective interdisciplinare. Implicații manageriale, Editura
ProUniversitaria, București, 2012;
7. Gibescu, O. M. – Prețul și concurența, Editura Universitară, București, 2013;
8. Ungureanu, E; Bâldan, C.- Preţul în economia contemporană. Aspecte teoretice, teste grilă, aplicaţii, Editura
Universităţii din Piteşti, 2006;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
•
corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor, teoriilor şi principiilor Preţurilor şi concurenţei 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.
9.

Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
30 septembrie 2016

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finală
Activitate seminar
Verificare periodică
Temă de casă
Referat

10.2 Metode de evaluare
Test grilă, întrebări teoretice şi două probleme

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Rezolvarea aplicaţiilor propuse
Test grilă, întrebări teoretice şi două probleme
Rezolvarea unei probleme din cap.4
Prezentarea unei Decizii emise de Consiliul
Concurenței din România

10%
20%
10%
10%

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

Titular de seminar / laborator,
Conf. univ. dr. Cristina BÂLDAN

