Fişa disciplinei ECONOMIE GENERALĂ
Anul universitar 2021 – 2022
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

2.1
2.2
2.3
2.4.

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

Universitatea din Piteşti
Mecanică şi Tehnologie
Autovehicule şi Transporturi
Ingineria Autovehiculelor
Licenţă
Autovehicule rutiere / Inginer AR

I

Economie generală
Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU
Lect. univ. dr. Alina HAGIU
2.6 Tipul de evaluare
C
2.7

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
1
3.4 Total ore din planul de inv.
28
3.5
din care curs
14
Distribuţia fondului de timp
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
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.

seminar
seminar

1
14
ore
12
8
2

Condiţii (acolo unde este cazul)
Sală dotată cu videoproiector şi ecran

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a seminarului
6.

Competenţe
profesionale

3.3
3.6

O

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Economie, studiată în clasa a XI-a; Calcul matematic
De competenţe
-

5.1

Competenţe
transversale

Regimul disciplinei

Sală dotată cu tablă

Competenţe specifice acumulate

Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale – 1 PC



Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de
lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare aferente şi a riscurilor aferente – 1 PC.

7. Obiectivele disciplinei
Formarea de competenţe în domeniul elaborării şi interpretării documentaţiei tehnice, economice şi
7.1 Obiectivul general al
manageriale
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Obiective cognitive
 Cunoaşterea modului de calcul al productivităţii, costului de producţie, elasticităţii cererii şi
ofertei, veniturilor fundamentale în economie (salariu, dobândă, profit);
 Explicarea factorilor care determină modificarea productivităţii, costului, cererii şi ofertei,
veniturilor fundamentale în economie (salariu, dobândă, profit);
Obiective procedurale
 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea unor situaţii bine definite privind
activitatea de producţie a unui agent economic;
 Explicarea, interpretarea şi evaluarea unui proces economic cu date impuse;
Obiective atitudinale
 Cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp şi a lucrului în echipă;
 Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, atitudinii pozitive pentru profesia de inginer
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8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
Dezbatere

Tabla
Laptop
Suport de curs

1
Nevoi, resurse şi activitatea economică - 2 ore
2
Factorii de producţie - 2 ore
3
Productivitatea factorilor de producţie – 2 ore
4
Costul de producţie - 2 ore
5
Veniturile fundamentale în economia de piaţă - 4 ore
6
Cererea şi oferta - 2 ore
Bibliografie

1. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2011.
2. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2015.
3. Suport de curs trimis prin e-mail studenţilor

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
1

Nevoi şi resurse. Costul de oportunitate – 2 ore

2

Capitalul – factor de producţie derivat. Productivitatea factorilor de
producţie – 2 ore

3

Tipologia şi modul de calcul al costurilor – 2 ore

4

Salariul, profitul – 2 ore

5

Verificare periodica – 1 ora,
Dobânda – 1 oră

6

Cererea şi oferta. Preţul de echilibru – 2 ore

7

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

Dezbatere
Aplicaţii
Dezbatere
Aplicaţii
Dezbatere
Aplicaţii
Dezbatere
Aplicaţii
Evaluare scrisă
Dezbatere
Aplicaţii
Dezbatere
Aplicaţii
Evaluare scrisă

Laptop, Tablă
Suport documentar
Laptop, Tablă
Suport documentar
Laptop, Tablă
Suport documentar
Laptop, Tablă
Suport documentar
Laptop, Tablă
Suport documentar

Verificare finală – 2 ore
Bibliografie

Laptop, Tablă
Suport documentar

1. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Ramona Popescu – Introducere în economie. Editura Universităţii din
Piteşti, 2011
2. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2015.
3. Aplicaţii trimise studenţilor prin e-mail

9.

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

În vederea actualizării şi îmbunătăţirii conţinutului disciplinei, cadrele didactice au participat la următoarele activităţi:
- întâlniri de lucru cu specialişti din producţie şi angajatori (Automobile Dacia, EuroAPS, Johnson Controls, Componente Auto);
- schimb de bune practici cu colegi din alte centre universitare (Bucureşti, Timişoara, Iasi, Cluj);
- workshop-uri cu participarea unor specialişti din domeniu.

Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: inginer economist, inginer producţie.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5
Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Cunoaşterea terminologiei specifice disciplinei
Capacitatea de analiză şi sinteză
Capacitatea de a corela informaţiile şi de a le aplica în
cazuri particulare
Prezență și activitate seminar

Evaluare scrisă
Test grilă şi o problemă

30%

Înregistrare răspunsuri seminar

10%

Verificare periodică

Test grilă şi o problemă

40%

Temă de casă

Rezolvarea unei teme
individuale

20%

10.6 Standard minim de
performanţă
Data completării
21.09.2021

5 puncte acumulate la evaluarea finală şi la seminar
Titular de curs
Prof. univ. dr. UNGUREANU EMILIA

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29.09. 2021

10.3 Pondere din nota
finală

Director departament DFCE,
(prestator)
Conf. univ. dr. Șerbănescu Luminița
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Titular de seminar
Lect. univ. dr. HAGIU Alina
Director departament DAT,
(beneficiar)
Șef lucr. dr. ing. SUSTER Helene

