Fişa disciplinei
POLITICI COMERCIALE INTERNAŢIONAALE, anul universitar 2017 - 2018
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
II 2.5. Semestrul

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

Politici comerciale internaţionale

II 2.6. Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
44
3.5
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
81
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

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

V

2.7. Regimul disciplinei

2
22

3.3
3.6

S
S

Opţională

2
22
ore
31
16
20
5
3
6

Elemente de finanţe publice, organizaţii economice internaţionale,
economie europeană

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

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 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 Politici comerciale internaţionale iniţiază studenţii în cunoasterea teoriilor si modelelor specifice
politicilor comerciale internaţionale; Înţelegerea aprofundată a conceptelor si abordărilor specifice disciplinei;
Înţelegerea si aplicarea principiilor si metodelor fundamentale de investigare specifice; Familiarizarea cu cele mai
recente dezvoltări ale cunoasterii si ale aplicaţiilor profesionale specifice acestei discipline; Capacitatea de
identificare, colectare si prelucrare de informaţii cu privire la activităţile, fenomenele si procesele specifice politicii
comerciale; Asigurarea proceselor de cunoastere, reproducere si înţelegere a modului de stabilire de relaţii cu
cunoasterea din alte discipline.

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea şi însuşirea fundamentelor comerţului internaţional şi a
politicilor comerciale internaţionale, a conţinutului, tendinţelor de
evoluţie şi a efectelor politicii comerciale, în general, şi a politicii
comerciale a Uniunii Europene, în special.
7.2. Obiectivele specifice



Înţelegerea şi cunoaşterea conceptelor specifice analizei
teoretice a comerţului internaţional;
 Cunoaşterea şi înţelegerea evoluţiilor comerţului
internaţional în corelaţie cu dinamica economiei la nivel naţional,
regional şi global;
 Însuşirea terminologiei specifice domeniului politicilor
comerciale;
 Înţelegerea şi însuşirea instrumentelor politicii comerciale;
 Cunoaşterea principalelor tendinţe de evluţie a politicilor
comerciale;
 Înţelegerea rolului organizaţiilor internaţionale cu atribuţii în
reglementarea comerţului internaţional;
 Cunoaşterea conţinutului politicii comerciale a UE şi a
consecinţelor ei asupra comerţului exterior al României.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Metode de predare
Observaţii
Comerţul internaţional– flux principal al circuitului economic – 2 ore
Teorii ale comerţului internaţional – 2 ore
Politica comercială – definiţie, funcţii, obiective şi tipologie – 2 ore
Politica comercială tarifară – 2 ore
Instrumente şi reglementări comerciale netarifare – 2 ore
Resurse folosite:
Politica comercială promoţională – 2 ore
Prelegere
calculator,
Tendinţe în politicile comerciale. Multilateralismul şi regionalismul
Dezbatere
videoproiector
în comerţul internaţional – 2 ore
Reglementarea multilaterală a comerţului internaţional – 2 ore
Politica comercială comună a UE: fundamente instituţionale, funcţii,
obiective, principii şi caracteristici – 2 ore
Tariful Vamal Integrat Comunitar – principal instrument de politică
comercială al UE – 2 ore
Sistemul vamal al UE. Protecţionismul netarifar al UE – 2 ore
Bibliografie:
1. Giurgiu Adriana, Comerţ internaţional si politici comerciale - Suport pentru Studiul Individual, Universitatea din
Oradea, 2011
2. Giurgiu, Adriana, Comerţul intraeuropean. O nouă perspectivă asupra comerţului exterior al României, Editura
Economica, Bucureşti, 2008.
3. Ilie Georgeta, Politici comerciale – abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti,
2009.
4. Ilie Georgeta, Comerţ international şi politici comerciale internaţionale, Editura Universitară, Bucureşti, 2015.
5. Popescu, Ramona Florina, Politici comerciale internaţionale, editura SITECH, Craiova 2009.
8.2. Seminar*
Observaţii
Comerţul internaţional: tendinţe de evoluţie pe termen
Se stabilesc obligaţiile de seminar
lung – 4 ore
ale studenţilor şi se precizează
criteriile ce vor fi utilizate în
Dezbatere
evaluarea rezultatelor învăţării
Resurse folosite: calculator,
videoproiector
Teoria avantajului comparativ în comerţul internaţional – 2
ore
ProbTipuri de politici şi instrumente de reglementare a
schimburilor comerciale internaţionale – 2 ore
Principalele tipuri de măsuri şi instrumente cu caracter
tarifar – 2 ore
Instrumente şi reglementări comerciale netarifare – 2 ore
Dezbatere
Resurse folosite: calculator,
Măsuri şi instrumente de promovare a exporturilor – 2 ore
Studii de caz
videoproiector
Multilateralism şi regionalism în comerţul internaţional.
Principalele blocuri economice ale lumii – 2 ore
Politica comercială comună a UE – 2 ore
Elementele de conţinut ale Tarifului Integrat Vamal
Comunitar – 2 ore
Regimul vamal în UE – 2 ore

Bibliografie:
1. Giurgiu Adriana, Comerţ internaţional si politici comerciale - Suport pentru Studiul Individual, Universitatea din Oradea,
2011
2. Giurgiu, Adriana, Comerţul intraeuropean. O nouă perspectivă asupra comerţului exterior al României, Editura
Economica, Bucureşti, 2008.
3. Ilie Georgeta, Politici comerciale – abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti,
2009.
4. Ilie Georgeta, Comerţ international şi politici comerciale internaţionale, Editura Universitară, Bucureşti, 2015.
5. Popescu, Ramona Florina, Politici comerciale internaţionale, editura SITECH, Craiova 2009.
*NOTE: 1.Seminariile se vor desfășura pe bază de intervenţii directe, dezbateri, lucru în grup etc, activităţi 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 acurateţea folosirii conceptelor și categoriilor economice însușite la nivelul disciplinei
vor satisface așteptările reprezentanţilor comunităţii academice din domeniul știinţelor economice care predau
discipline de specialitate
- competenţele procedurale și atitudinale, ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei, vor satisface
așteptările reprezentanţilor asociaţiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic
10. Evaluare:
Tip activitate

10.4 SI (curs)

10.5 Seminar

10.6 Standard
minim de
performanţă

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

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.

