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CUVÂNT ÎNAINTE
Centrul de Studii Europene al Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (CSE) a
fost înfiinţat în anul 2000 prin proiectul PHARE RO 9706-01-02, funcţionează ca
departament inter-facultăţi şi este subordonat Rectoratului şi Senatului Universităţii.
Integrat în reţeaua naţională a centrelor de excelenţă în domeniul studiilor europene,
CSE îşi propune ca obiective specifice:
să iniţieze şi să dezvolte educaţia în domeniul integrării europene şi a dezvoltării regionale;
să extindă şi să consolideze curricula Studiilor Europene în instituţiile de învăţământ;
să dezvolte cercetarea ştiinţifică în domeniul integrării europene, acordând o atenţie deosebită
extinderii UE, şi să îmbunătăţească perspectiva integrării prin dezvoltarea regională;
să ofere sprijin mediului public şi privat de afaceri în elaborarea şi managementul proiectelor
cu finanţare europeană, în special a programelor de dezvoltare regională;
să informeze publicul larg despre procesul integrării europene.
Direcţia principală de dezvoltare a Centrului în cei 8 ani de activitate a
constat în încercarea de căutare a unei identităţi în peisajul tot mai divers al educaţiei şi
cercetării din România. Prioritatea a fost acordată dezvoltării dimensiunii europene a
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi şi contribuţiei la integrarea învăţământului universitar în
spaţiul european al educaţiei şi cercetării. Cele 11 programe europene pe care le-a
coordonat CSE (în mod special cele 6 acţiuni Jean Monnet), peste 50 de mobilităţi
europene ale profesorilor şi studenţilor, participarea studenţilor Erasmus din ţările UE
la acţiunile Centrului, cele 12 conferinţe internaţionale şi peste 20 de seminarii şi
dezbateri organizate la nivel local şi naţional, confirmă, dincolo de limitele şi
dificultăţile inerente începuturilor, dinamica şi potenţialul de dezvoltare a Centrului în
noul context european.
La început de an, pe această cale, mulţumim tuturor colaboratorilor noştri,
dorim studenţilor o experienţă academică utilă şi îi invităm să participe la acţiunile
organizate de CSE în anul universitar 2009 - 2010, precum şi la un dialog constructiv
care să sprijine colectivul Centrului în ameliorarea calităţii programelor şi mai buna lor
adaptare la nevoile pieţei.
Conducerea CSE
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I. INFORMAŢII DESPRE DEPARTAMENT

I.1. DENUMIRE ŞI ADRESĂ
Centrul de Studii Europene
Adresă:
Centrul de Studii Europene,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
Aleea Veronica Micle nr. 1, cod 700505, Iaşi, România
Tel/fax: +40.232.201.318, e-mail: studeur@uaic.ro , www.cse.uaic.ro

I.2. CALENDARUL ANULUI UNIVERSITAR 2009 – 2010
Admitere:
13-18 iulie şi 7-12 septembrie 2009

Semestrul I
Activitate didactică: 01 oct. - 23 dec., 07 ian. - 20 ian.;
Sesiune de examinare: 21 ian. - 03 febr.;
Sesiune reexaminare: 11 febr. - 17 febr.
Semestrul II
 Activitate didactică: 18 febr. - 25 mai;
 Sesiune de examinare: 26 mai - 08 iunie;
 Sesiune reexaminare: 16 iunie - 22 iunie.
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I.3. Echipa CSE
Director, Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu
Tel: +40.232.201.402; e-mail: gcpas@uaic.ro
Director executiv, Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon
Tel: +40.232.201.057; e-mail: aplaton@uaic.ro
Secretariat,
Cristina Jităreanu (programe ZI)
Tel: +40.232.201.318; e-mail: studeur@uaic.ro
Nicoleta Rusu (programe: ID)
Tel: +40.232.201.318; e-mail: infocse@uaic.ro
Departament administrativ
Ciprian Alupului,
Tel: +40.232.201.318; e-mail: cseadmin@uaic.ro

www.cse.uaic.ro
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I.4 INFORMAŢII GENERALE DESPRE CENTRUL DE
STUDII EUROPENE
Centrul de Studii Europene (CSE) a fost înfiinţat în cadrul

Universităţii

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca urmare a implementării
proiectului PHARE RO 9706-01-02 „Înfiinţarea de
Centre de excelenţă în Studii Europene”. CSE este
constituit ca departament inter-facultăţi, pentru a
concentra resursele specializate ale Universităţii

în

domeniul studiilor europene în realizarea unor programe
specifice

de

educaţie,

formare

profesională,

documentare/informare.
Misiunea CSE este de a contribui la dezvoltarea dimensiunii europene a

educaţiei

în

plan

local,

regional

şi

naţional,

de

a

promova

cercetarea/consultanta, informarea, documentarea în domeniul studiilor
europene şi de a susţine direct şi indirect procesul de dezvoltare economică şi
socială

în

Regiunea

de

Nord-est

a

României,

ca

suport

pentru

aderarea/integrarea în Uniunea Europeană. Centrul de Studii Europene
promovează în acest sens programe de educaţie şi formare profesională,

programe de cercetare/consulting şi programe de informare cu rolul esenţial
de a contribui la o mai bună cunoaştere şi înţelegere a procesului de integrare
europeană, în diversele sale componente, a exigenţelor de participare a
României la acest proces, a locului şi rolului Uniunii Europene în lume.
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Programe derulate de către Centrul de Studii Europene
Pentru a îndeplini misiunea, Centrul de Studii Europene organizează programe şi
cursuri de formare iniţială şi continuă în domenii diverse ale studiilor europene,
participă la programe de cooperare naţională şi internaţională de
cercetare şi diseminare a informaţiilor despre Uniunea Europeană şi
procesul de integrare, dezvoltă programe de mobilitate a studenţilor
şi profesorilor, promovează parteneriatul public – privat şi
dezbaterea pe teme europene, colaborând cu instituţii publice,
profesori şi cercetători din centrele universitare din România şi din
ţările membre ale UE.

Programul de educaţie/formare profesională este destinat pregătirii de
specialişti în domeniul integrării europene prin formare iniţială, postuniversitară şi
continuă. Principalele programe derulate în prezent sunt programul de Master în
Studii Europene şi cursurile facultative Jean Monnet.
Programul de cercetare acoperă domeniile: economia şi politica integrării
europene, sistemul instituţiilor europene, cultură şi civilizaţie, politici europene,
dezvoltare economică regională, urbanism, amenajare teritorială, mediu înconjurător,
ştiinţe politice, istorie şi europeană. Centrul de Studii Europene elaborează proiecte şi
asigură diseminarea şi multiplicarea la scară regională şi
naţională a rezultatelor cercetării. Prin programul de
cercetare ştiinţifică se abordează teme privind procesul de
aprofundare şi extindere a integrării europene, în general,
şi teme privind dezvoltarea regională, în special. El
reuneşte

resursele

şi competenţele

profesorilor

şi

cercetătorilor din toate facultăţile implicate în proiectul
CSE, asigurând şi un context favorabil cooperării internaţionale.
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Programul de training se adresează profesorilor din învăţământul liceal,
funcţionarilor din administraţia publică, specialiştilor şi managerilor din sectorul de
afaceri, în general, tuturor celor interesaţi să acumuleze
cunoştinţe generale şi speciale despre integrarea europeana şi
practici de afaceri în mediul european. Centrul oferă cursuri
specializate în domeniile: Integrare europeană, Dezvoltare
regională, Administraţie publică, Managementul proiectelor, Protecţia mediului,
Turism. Acest program se derulează prin module de curs de scurtă durată, pentru
formare continuă, organizate în cadrul Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi şi în Centrele
teritoriale de IDD. Finalitatea cursurilor de scurtă durată constă în atribuirea unui
certificat.

Programul de consultanţă se focalizează pe consilierea agenţilor economici
şi a persoanelor fizice pentru elaborarea proiectelor de dezvoltare locală, a
programelor de restructurare industrială şi reconversie profesională şi a planurilor
de afaceri finanţate din fonduri UE. Centrul asigură şi consilierea structurilor de
învăţământ, pentru ameliorarea dimensiunii europene a învăţământului românesc.
Programul de informare şi promovare este destinat formării unei opinii
raţionale şi pertinente a cetăţenilor în legătură cu tendinţele actuale ale integrării
europene şi importanţa considerabilă a aderării României la UE. De asemenea,
acest program vizează informarea promptă a publicului privind oportunităţile de
finanţare a diverselor proiecte, oferite de instituţiile specializate ale UE. El se
concretizează în: editarea de pliante şi broşuri despre politicile, instituţiile şi
evenimentele europene, organizarea de workshop-uri cu participarea mediului public, de
afaceri şi academice, publicarea de articole şi
comunicate de presă, participarea membrilor
CSE la emisiuni radio şi TV.

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi

9

Centre for European Studies

I.5. LISTA PROGRAMELOR DE STUDII OFERITE DE
CENTRUL DE STUDII EUROPENE
Master în Studii Europene
Master în Dezvoltare Regională (2009 - 2010)
Curs de perfecţionare Manager proiect

I.6. ADMITEREA
Admiterea la programule de master se realizează în condiţiile legii şi în baza
regulamentului privind desfăşurarea activităţii didactice pentru studii post-universitare,
aprobat la nivel de universitate. Au dreptul să participe la concursul de admitere acei
absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalent ai studiilor universitare de lungă durată
din orice domeniu, care sunt interesaţi de obţinerea unei educaţii specializate în
domeniul studiilor europene. Admiterea candidaţilor, indiferent de forma de
învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat de Centrul de Studii
Europene anual (două sesiuni vară / toamnă), înainte de începerea anului universitar.
Informaţiile despre număr de locuri (buget / taxă / ZI / ID) sunt oferite de Centrul
de Studii Europene prin pagina de internet www.cse.uaic.ro, broşuri, afişe, faxuri,
mass-media.
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II. Programe educaţionale ale CSE
II.1. Master în Studii Europene
Misiunea programului de Master în Studii Europene este de a oferi o pregătire
interdisciplinară în contextul integrării României în Uniunea Europeană prin
formarea
competenţelor
necesare
înţelegerii
construcţiei europene şi a politicilor comunitare, prin
dezvoltarea capacităţilor de analiză a diversităţii
culturale, lingvistice, economice, administrative şi
politice a Uniunii Europene şi prin dezvoltarea
abilităţilor de informare, comunicare şi diseminare a
informaţiilor într-un mediu multicultural, public sau
privat.
Programul este conceput în structură interdisciplinară,
promovând

dezvoltarea

cunoaşterii

procesului

de

integrare europeană din punct de vedere istoric,

economic, juridic, politic şi socio-cultural, având ca
principale obiective specializarea în chestiuni teoretice şi
practice ale integrării europene şi formarea în domeniul
Studiilor Europene.
Grup ţintă - Programele educaţionale ale CSE se adresează tuturor celor care prin
provocările profesionale la locul de muncă sau prin
opţiunea strategică personală de a lucra în ocupaţii vizând
acţiunea într-un mediu condiţionat de contextul european,
doresc să-şi stabilizeze poziţia profesională, să-şi deschidă
noi oportunităţi de carieră, să-şi lărgească orizontul de
cunoaştere, să dobândească noi competenţe specializate sau complementare de
manifestare profesională şi socială.
Absolvenţii unui astfel de program beneficiază de avantajul corelării între o
specializare obţinută prin studiile de licenţă şi o formare profesională
„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
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interdisciplinară în studii europene care lărgeşte prin competenţele dobândite
posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii, favorizează un proces mai eficient de
mobilitate profesională şi regională (ca una din priorităţile majore în politicile
europene), ameliorează posibilităţile de carieră, dezvoltă capacitatea de acţiune
într-un mediu multicultural.

Oportunitati – Ei pot ocupa locuri de muncă extrem de diverse, atât în mediul
public, cât şi în cel privat: administraţia publică centrală şi
locală; justiţie şi afaceri interne; instituţii şi organisme
europene; instituţii culturale, de cercetare, învăţământ, masmedia; organizaţii non-guvernamentale; centre de afaceri,
bănci, societăţi de asigurare; companii cu afaceri pe piaţa
europeană; firme de consultanţă şi management de programe
europene; organisme implicate în aplicarea politicilor europene.
Obiective - Pentru a răspunde misiunii şi perspectivei asumate, obiectivele
programului sunt:








cunoaşterea interdisciplinară a construcţiei europene şi a politicilor comunitare printr-o
abordare complementară care combină formarea interdisciplinară cu aprofundarea unui
domeniu specific (economie europeană; drept european; politică şi integrare europeană;
dezvoltare regională; istorie, cultură şi civilizaţie europeană; administraţie publică în
Europa);
dezvoltarea competenţelor de cercetare în domeniul studiilor europene şi de aplicare a
modelelor teoretice la procesele specifice
ale integrării europene;
formarea competenţelor de expertiză şi
analiză comparativă în domeniul
european şi internaţional;
dezvoltarea abilităţilor de informare,
comunicare
şi
diseminare
a
informaţiilor
despre
Uniunea
Europeană;
dezvoltarea capacităţilor de înţelegere a
diversităţii
culturale,
lingvistice,
economice, administrative, politice a Uniunii Europene şi de a lucra în mediu
multicultural public şi privat.

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
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Organizare – Pentru adaptarea la exigenţele sistemului de învăţământ prin aplicarea
Procesului Bologna, în prezent, programul este structurat pe 4 semestre atât pntru
cursurile la Zi cât şi cele la ID.
La sfârşitul semestrului al doilea, în perioada sesiunii
de examene, studenţii optează, prin cerere depusa la
secretariat, pentru una din următoarele direcţii de
aprofundare1 în semestrul 3: • Afaceri europene,

• Dezvoltare regională, • Politică şi integrare
europeană, • Drept european, • Administraţie publică în Europa. Semestrul
4 permite alegerea a 3 discipline opţionale, din 3 pachete: I – Istorie, cultură,
societate; II – Drept şi administraţie; Economie şi politici europene. Semestrul
este completat cu Stagiu de cercetare, până la cumularea numărului de ore şi a
numărului de credite necesar.
Numărul de credite şi durata studiilor universitare
Durata programului de masterat este de 4 semestre, iar durata unui semestru
este de 14 săptămâni pentru activitatea de învăţare şi 2 săptămâni pentru examenele
finale. Fiecărei discipline i se alocă un număr de minimum 6 ECTS, iar într-un
semestru sunt parcurse maximum 5 discipline, reprezentând 30 ECTS. În primele trei
semestre sunt studiate câte 5 discipline, iar în ultimul semestru doar 3 discipline,
acordându-se o atenţie deosebită activităţii de cercetare şi de pregătire supervizată a
lucrării de disertaţie (lucrare care trebuie să evalueze şi să pună în valoare cunoştinţele
şi competenţele acumulate pe parcursul celor doi ani de studiu).
Metodele de evaluare folosite în cadrul programului de master sunt compatibile cu
cele consacrate în universităţile occidentale. Sunt focalizate pe urmărirea continuă a
progresului învăţării individuale şi al formării de aptitudini pentru lucrul în grup. Pun
1 O direcţie de aprofundare nu presupune o specializare, ci are doar rolul de a facilita obţinerea de
competenţe de specialitate pe aspecte specifice ale procesului de integrare europeană. Astfel, viitorul
absolvent, care, de multe ori, este deja angajat sau are o viziune clară asupra viitorului său profesional, poate
obţine o pregătire aprofundată în domeniul său de interes. Se urmăreşte astfel o mai bună inserţie a
absolvenţilor pe piaţa muncii, şi o creştere a gradului de profesionalism pe care viitorii specialişti în Studii
Europene îl vor dovedi la viitorul loc de muncă.

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
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accentul pe capacitatea studenţilor de a utiliza cunoştinţele teoretice în soluţionarea
problemelor practice şi de a dobândi deprinderi intelectuale mai largi, deprinderi
profesionale şi deprinderi transferabile. Activitatea din cursul semestrului deţine o
pondere însemnată (minimum 50%) în activitatea totală.
Rezultatele învăţării sunt evaluate prin note de la 1 la 10, obţinute pe baza:
eseurilor/rapoartelor/referatelor, etc.;
participării la discuţii în cursuri şi seminarii;
studiilor de caz, elaborate individual şi în grup;
proiectelor de grup;
participării la situaţii simulate de afaceri (jocuri decizionale, jocuri
competitive, negocieri, licitaţii, contracte, tranzacţii etc.);
examenelor parţiale;
examenelor finale;
prezentărilor individuale şi de grup (eseuri, studii de caz, proiectare,
comunicate de presă, discurs public etc.)
proiectului lucrării de disertaţie;
culegerii informaţiilor, documentării bibliografice, analizei datelor,
elaborării supervizate a lucrării de disertaţie – toate acestea fiind
componente ale cercetării proprii supervizate pentru lucrarea de
disertaţie;
prezentării lucrării de disertaţie.

Evaluare / Finalizarea studiilor – O disciplină poate fi notată cu note (întregi) de la
1 la 10. Programul de master oferă în sistem ECTS 120 de credite (30 de credite pe
semestru). Programul de master se finalizează prin lucrare de disertaţie (5 credite)
Absolvenţii primesc, prin promovarea evaluării finale, Diploma de Master în
Studii Europene care atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe
generale şi de specialitate în domeniul studiilor europene, precum şi abilităţi cognitive
şi profesionale specifice.
Diplomă obţinută: diplomă de master în studii europene

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
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Admiterea: Programul de Master în Studii Europene este deschis absolvenţilor cu
diplomă de licenţă sau echivalent ai studiilor universitare de lungă durată din orice
domeniu, care sunt interesaţi de obţinerea unei educaţii specializate în domeniul
studiilor europene. Admiterea candidaţilor,
indiferent de forma de învăţământ în care se
organizează, se face prin concurs organizat
de Centrul de Studii Europene anual (două
sesiuni vară / toamnă), înainte de începerea
anului universitar.
Pentru ocuparea locurilor disponibile, se calculează media aritmetică generală de
admitere (cu două zecimale, fără rotunjiri), ca medie ponderată a mediilor de la licenţă
(50%) şi a anilor de studiu (50%). Studenţii care, pe baza rezultatelor admiterii, se
încadrează în numărul locurilor subvenţionate de la buget, alocate în fiecare an
programului de master, beneficiază de finanţarea cheltuielilor de studii. Studenţii care
în urma admiterii sau a rezultatelor din timpul activităţii semestriale, nu se încadrează
în numărul locurilor subvenţionate de la buget, plătesc taxe de studii.
Documente solicitate la admitere:
diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvire a facultăţii, în original sau în
copie legalizată;
certificatul de naştere în copie legalizată;
certificatul de căsătorie în copie legalizată, în cazul schimbării de nume;
adeverinţă medicală;
fotografii tip buletin;
chitanţa care atestă achitarea taxei de înscriere;
cerere de înscriere;
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care
urmează o altă facultate);
act de identitate (copie).
„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
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Corelarea cu programe de studii similare din state ale Uniunii Europene
Programele oferite sunt similare cu cele oferite de Universităţile dina alte state
membre. Ele sunt elaborate fie interdisciplinar, fie specializat (economie europeană,
drept european, administraţie, etc), în baza unei definiţii larg acceptate a domeniului
studiilor europene ca fiind formarea în aspecte diverse privind procesul de integrare
europeană.
Cu titlu de exemplu, menţionăm programele:


Master in European Union Studies (MEUS) - Université libre de
Bruxelles, Belgia



Master of European Studies - European Diversity and Integration,
Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), Belgia



Master in European Studies - College of Europe, Bruges,



Master European Studies - Universiteit Maastricht, Olanda,



Master of Arts (MA) in European Studies - University of Hannover,
Olanda



Hautes Etudes Européennes et Internationales - Institut Européen des
Hautes Etudes Internationales Nice.

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
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II.2. Master in Regional Development
Programul va fi petru prima dată organizat începând cu anul universitar 2009-2010, în
parteneriat cu Facultatea de Economie şi Asministrarea Afaerilor şi cu Facultatea de
Geografie şi Geologie
Programul de masterat Dezvoltare

Regională
specializarea

are

ca

misiune

absolvenţilor

de

învăţământ superior în domeniul
dezvoltării regionale, prin însuşirea
de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să
le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul european concurenţial
actual.

Obiective


inducerea, diseminarea şi instituţionalizarea ideilor de
apartenenţă la civilizaţia europeană şi a sincronizării cu
modelul UE ca unică alternativă viabilă pentru România;



formarea unei opţiuni responsabile a cetăţenilor şi
comunităţilor locale privind integrarea europeană, în
spiritul

valorilor

individualismului,

civismului

şi

raţionalismului economic occidental, care au generat
Europa modernă;


dezvoltarea unei culturi organizaţionale în instituţiile
publice şi întreprinderile de afaceri din regiunea Moldovei, care să pună în valoare
competenţele individuale şi principiile societăţii deschise.



adaptarea sistemului de învăţământ superior românesc la sistemele de învăţământ
şi cercetare ale ţărilor Uniunii Europene;
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facilitarea accesului absolvenţilor pe piaţa muncii din România şi Europa prin
asigurarea unei pregătiri adecvate în domenii de larg interes;



stimularea activităţii de cercetare în învăţământul superior economic românesc;



atragerea tinerilor absolvenţi în programe de cercetare care să le deschidă noi
direcţii de acţiune şi să contribuie la creşterea calităţii învăţământului superior
românesc;



adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii actuale în contextul evoluţiei
mediului de afaceri românesc şi european.

Durata programului de masterat este de 4 semestre, iar durata unui semestru este de
14 săptămâni pentru activitatea de învăţare şi 2 săptămâni pentru examenele finale.
Fiecărei discipline i se alocă un număr de minimum 6 ECTS, iar într-un semestru sunt
parcurse maximum 5 discipline, reprezentând 30 ECTS. În primele trei semestre sunt
studiate câte 5 discipline (4 discipline obligatorii şi o disciplină opţională), iar în
ultimul semestru doar 4 discipline, acordându-se o atenţie deosebită activităţii de
cercetare şi de pregătire supervizată a lucrării de disertaţie (lucrare care trebuie să
evalueze şi să pună în valoare cunoştinţele şi competenţele acumulate pe parcursul
celor doi ani de studiu).

Admitere: La concursul de admitere pentru Masterul în Dezvoltare Regională se pot
înscrie absolvenţii ciclului I, din următoarele domenii: Ştiinţe economice, Geografie,
Ştiinţe politice, Administraţie publică, Biologie–ecologie, Drept, Construcţii civile,
Inginerie economică, Urbanism etc.
Pot fi atraşi şi absolvenţi ai studiilor de licenţă din alte domenii, atât timp cât studentul
conştientizează nevoia unei pregătiri aprofundate în domeniul dezvoltării regionale. În
acest caz, prin specificul domeniului abordat şi prin caracterul aprofundat al unor
discipline incluse în planul de învăţământ, programul de master impune existenţa unor
cunoştinţe bune de economie, finanţe, statistică, geografie, informatică etc.
Absolvenţii care nu deţin cunoştinţele minimale necesare pot fi admişi condiţionat de
parcurgerea, înainte de începerea primului an, a unui set de discipline fundamentale
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(Microconomie

şi Macroeconomie, Finanţe, Statistică,

Management, Ştiinţa

administraţiei etc.).
Metoda utilizată pentru admiterea candidaţilor este selecţia pe bază de dosar.
Este luată în calcul media de absolvire a primului ciclu de studii (media celor 3 ani de
studii – 50% şi media obţinută la examenul de licenţă – 50%).
Evaluare / Finalizarea studiilor – O disciplină poate fi notată cu note (întregi) de la
1 la 10. Programul de master oferă în sistem ECTS 120 de credite (30 de credite
pe semestru). Programul de master se finalizează prin lucrare de disertaţie (5
credite)
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III. FACILITĂŢI DE DOCUMENTARE ŞI STUDIU
Centrul de Studii Europene deţine o bibliotecă dotată cu sală de lectură şi
dispune de o colecţia de publicaţii achiziţionată începând cu anul 2001 din fonduri
proprii, din proiecte sau din sponsorizări, cu respectarea tematicilor impuse de
curricula unui masterat în studii europene, acoperind toate direcţiile propuse: drept
comunitar, economie europeană, politică şi integrare, cultură şi civilizaţie europeană.
În prezent, centrul de documentare CSE dispune de un fond de aproximativ 367
titluri. De asemenea, pentru a avea acces la cele mai noi informaţii, Centrul de Studii
Europene este abonat, pe lângă periodicele furnizate de Institutul European din
România şi la 24 publicaţii periodice internaţionale.

În cadrul Centrului de Studii Europene funcţioneaza Centrul de
Documentare Europeană "Jean Monnet", din toamna anului 2008.
Reţeaua Centrelor de Documentaţie Europeană (CDE), parte a
activităţilor publice de informare ale Comisiei Europene cunoscute sub
denumirea EUROPE DIRECT, are rolul de a promova şi consolida studiile şi
cercetarea în domeniul integrării europene. Reţeaua lansată în
1963 este compusa din peste 400 CDE în cele 27 state
membre. CDE funcţionează în cadrul universităţilor,
institutelor universitare sau institutelor de cercetare şi sunt
înfiinţate prin acord scris între Direcţia Generală Comunicare a Comisiei
Europene şi reprezentantul structurii gazdă.
În baza acestui acord Comisia Europeană furnizează, cu titlu gratuit,
documentaţie de interes general elaborată de instituţiile comunitare sau o
selecţie din aceasta şi sprijină reţeaua în îndeplinirea sarcinilor sale prin
activităţi de formare şi furnizare de informaţii şi prin facilitarea accesului la
alte activităţi de sprijin şi de integrare în reţeaua EUROPE DIRECT.
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Un

sprijin

important

oferit

pentru

documentarea

studenţilor

şi

colaboratorilor, este accesul, prin Laboratorul multimedia la alte informaţii
disponibile on-line se face cu ajutorul reţelei interne de calculatoare cu acces la
internet. Complementar, prin contribuţia colaboratorilor şi ca rezultat al proiectelor
derulate, Centrul de Studii Europene oferă studenţilor prin intermediul paginii web
www.cse.uaic.ro informaţii curente legate de desfăşurarea programului de master,
informaţii despre diferite oportunităţi (burse, şcoli de vară, locuri de muncă), trimiteri
către baze de date, serii de studii şi cercetări furnizate de colaboratori.
În baza adeverinţei eliberată de Secretariat, studenţii noştri beneficiază de
acces la Biblioteca Centrală Universitară şi la filialele pentru facultăţi,
specializate în istorie, filosofie, drept, geografie şi economie, fiecare dintre acestea
având disponibil un fond amplu de carte ce tratează problematica studiilor europene.
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ANNEX A:
STRUCTURA MASTERULUI ÎN STUDII EUROPENE
Semestrul I, 238 ore, 30 credite
1. Istoria ideii de Europa şi a integrării europene (42 ore – 21 curs, 6 credite,
disciplină obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Facultatea de Istorie,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (UAIC Iaşi).

Obiective: 1. analiza premiselor istorice ale efortului construcţiei europene actuale, încercări de

unificare, vitalitatea europeană şi secretele ei; analiza unor texte fundamentale ale autorilor care s-au
opus realizării unităţii europene până în 1945; elementele de constanţă şi continuitate în istoria "de
28 de secole" a ideii de Europa, cu accent pe Europa secolelor XIX şi XX; analiza legitimităţii
aspiraţiilor României de a face parte din Uniunea Europeană. 2. prezentarea şi analiza unora
dintre evenimentele fundamentale din istoria Europei după al doilea război mondial: Europa şi noua
ordine mondială instituită în perioada interbelică; dificultăţile reconstrucţiei şi implicarea americană
în acest proces; necesitatea şi evoluţia integrării europene; avatarurile Europei răsăritene aflată în
spatele "Cortinei de Fier"; Europa şi gestaţia "noii ordini mondiale" de după finalizarea războiului
rece.

Mod de evaluare: (cumulat, cele două module): 50% evaluare pe parcurs, 50%
lucrare scrisă în sesiune

2. Integrare economică europeană - curs Jean Monnet (42 ore – 21 curs, 6
credite, disciplină obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu,
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), UAIC Iaşi

Obiectivele: prezentarea şi analiza critică a fundamentelor teoretice ale integrării economice
europene, a metodei, principiilor şi instrumentelor adoptate în procesul integrării: elementele definitorii
ale integrării în Europa; teoria uniunilor vamale; piaţa internă şi economia bunăstării; teoria
optimului, economii de scară, teoria concurenţei, efectele libertăţii de circulaţie, dinamica pieţei unice;
teoria pieţei comune (mobilitatea factorilor, rolul firmelor multinaţionale şi a investiţiilor,
instrumentele pieţei comune, impactul pieţei unice europene); extinderea UE (strategiile extinderii,
ţările asociate şi criteriile de aderare, impactul extinderii)

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
3. Integrare politică europeană (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. George Poede, Facultatea de Filosofie, UAIC Iaşi

Obiectivele: dobândirea unor temeinice cunoştinţe asupra teoriilor politice ale integrării europene,

înţelegerea procesului decizional şi a politicilor Uniunii Europene şi cunoaşterea actorilor politici din
Uniunea Europeană.
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Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
4. Drept european (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină obligatorie) - Titular:
Lect.dr. Mihaela Tofan, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA),
UAIC Iaşi;

Obiectiv: Izvoarele dreptului comunitar; Proceduri de adoptare a actelor juridice comunitare

(Principiile generale ale dreptului, Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi
Tribunalului de primă instanţă ca izvoare ale dreptului comunitar, cutuma, dreptul internaţional,
dreptul naţional al statelor membre; regulile dreptului comunitar; regulile de drept instituţional şi cele
de drept material. Ordinea juridică comunitară; caracterul direct aplicabil al dreptului comunitar;
Organele comunitare de jurisdicţie. Rolul lor în mecanismul comunitar; Acţiunea în anularea actelor
instituţiilor comunitare. Acţiunea relativă la abţinerea instituţiilor comunitare de a acţiona. Excepţia
de nelegalitate; Controlul judecătoresc al actelor statelor membre; Procedura în faţa Curţii de Justiţie
a comunităţii europene şi Tribunalului de Primă Instanţă).

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
5. Uniunea Europeana si economia globala (56 ore – 28 curs, 6 credite,
disciplină obligatorie)
Cursul este format din două module:
a) Modul 1: Uniunea Europeana in economia mondiala (32 ore – 16 curs) Titular: Prof.univ.dr. Rodica Zaharia, ASE Bucureşti

Obiectiv: Cursul are ca principal obiectiv familiarizarea studenţilor cu noţiuni legate de politica
comercială, politica comercială a UE şi analiza relaţiilor comerciale ale UE cu celelalte ţări si
grupări regionale, regionalism şi blocuri regionale

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
b) Modul 2: Globalizarea si noua ordine mondiala (32 ore – 16 curs) Titular:
Prof.univ.dr. Tiberiu Brăilean, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
UAIC Iaşi

Obiectiv: Motivaţia cooperării transfrontaliere; Experienţe acumulate; Instrumente legislative;
Programe şi iniţiative la nivelul U.E.; Cerinţe tehnice; Etapele cooperării şi structuri conexe;
Structuri şi programe de cooperare la nivel strategic şi la nivel de proiect; Exemple de bună practică în
următoarele domenii: Amenajarea teritoriului. Dezvoltare economică; Transport şi infrastructură;
Turism; Mediu; Dezvoltarea educaţiei, instruirii şi pieţei forţei de muncă, Sănătate şi servicii sociale;
Cultură şi mass-media; Agricultură şi dezvoltare rurală.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
Semestrul II, 165 ore, 30 credite
1. Imaginarul politic şi formarea identităţilor europene (42 ore – 21 curs, 6
credite, disciplină obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon,
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Facultatea de Istorie, UAIC Iaşi

Obiectiv: Cursul urmăreşte să evidenţieze funcţia identitară a câtorva metafore, mituri şi simboluri

politice (metafora „corpului politic”, mitul originilor, al eroului etc.), din Evul Mediu până în epoca
modernă, insistând mai ales asupra spaţiului central şi est-european. Structura cursului este
următoarea: 1. Imaginar, identitate, naţiune: concepte, metode, definiţii. 2. Miturile şi identitatea
naţională. 3. Mitul originilor. 4. Mitul „avanpostului Creştinătăţii”. 5. Simboluri ale imaginarului
politic. Seminariile vor fi, în cea mai mare parte, aplicative, studenţii fiind invitaţi să interpreteze
anumite texte.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
2. Cultură şi religie în Europa (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină obligatorie)
- Titular: Prof.univ.dr. Emil Dumea, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, UAIC
Iaşi

Obiectiv: O informare generală asupra situaţiei cultural-religioasă din Europa

contemporană. Dobîndirea unor noţiuni şi concepte fundamentale ale culturii şi
religiei în confruntarea dintre sacru şi profan. Deschiderea apetitului intelectual pentru
o mai profundă cunoaştere a culturii contemporane europene.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
3. Politici europene (42 ore – 21 curs, disciplină obligatorie) Titular: Prof.univ.dr.
Gabriela Carmen Pascariu, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC
Iaşi

Obiectiv: Cursul vine în continuarea cursului de Integrare economică europeană. Sunt prezentate şi
analizate principalele politici comunitare (necesitate, evoluţie, instrumente, aplicare), cu rolul lor în
procesul de integrare şi perspectivele de evoluţie în contextul extinderii UE. Se urmăreşte înţelegerea
de către studenţi a intervenţiei nivelului comunitar de decizie în atingerea obiectivelor UE pe diverse
componente cu rol esenţial în funcţionarea mecanismelor integrării.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
4. Managementul proiectelor europene (56 ore – 28 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie)
Titular curs: Prof.univ.dr. Dumitru Oprea, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, UAIC Iaşi, titular seminar: prof.univ.dr. Gabriela Meşniţă, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC Iaşi.

Obiectiv: Cursul îşi propune să creeze cultura managementului prin proiecte. Managementul

proiectelor poate fi perceput ca o ştiinţă, ca o artă sau ca o tehnică, prin care se realizează un anumit
scop. Managementul proiectelor nu este încă pe deplin înţeles, însă importanţa sa este deosebit de
mare. Managementul proiectelor reprezintă una din activităţile omniprezente ale societăţii moderne,
chiar dacă sunt foarte puţini cei care recunosc sau fac trimitere la o astfel de preocupare. De aceea,
obiectivele urmărite vizează conştientizarea beneficiilor pe care le aduce managementul proiectelor în
orice domeniu de activitate, crearea unui vocabular specific domeniului, a abilităţilor de concepere a
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proiectelor, indiferent de domeniul vizat, de gestionare, urmărire şi evaluare a lor. Sunt descrise
metodele folosite în managementul proiectelor, de la conceperea lor şi până la faza de evaluare a
rezultatelor finale, inclusiv cele specifice erei informaţionale.

Mod de evaluare : 4 lucrări individuale, 2 puncte; 1 proiect propriu sau în echipă, 3
puncte ; examen final, 5 puncte. Fiecare dintre componentele de mai sus trebuie să fie
evaluată cu cel puţin nota 5 (cinci).

5. Strategii si politici europene de dezvoltare durabila (42 ore – 21 curs, 6
credite, disciplină obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. Ioan Pohoaţă, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC Iaşi

Obiectiv: explicarea conceptului şi teoriilor privind dezvoltarea durabilă; înţelegerea provocărilor
dezvoltării durabile şi a politicilor de dezvoltare durabilă, aplicarea principiului durabilităţii în
Uniunea Europeană şi principalele politici de mediu in UE.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune

Semestrul III, 210 ore, 30 credite
Modul Dezvoltare regională
responsabil modul: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu
1. Economie si politici regionale (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. Luminiţa Constantin, ASE Bucureşti

Obiectiv: Principalele probleme abordate au la bază schimburi de idei intre titularul cursului şi
cadre didactice şi cercetători din Europa şi Statele Unite, în ideea creării unui curs modern, cu un
conţinut coerent şi cuprinzător ancorat în realitate şi cu un mod de prezentare dinamic, atractiv.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
2. Piata europeana a muncii: Teorie si politica in contextul noii economii (42
ore – 21 curs, 6 credite, disciplină obligatorie); - Titular: Prof.univ.dr. Gheorghe
Luţac, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC Iaşi

Obiectiv: analiza pieţei muncii în UE, prezentarea gradului şi structurii ocupării şi a evoluţiei

acestora sub impactul transformărilor intervenite în spaţiul european, analiza fenomenelor de
migraţie, tendinţele ce se prefigurează în contextul extinderii. La începutul cursului, se alocă un
număr de ore pentru explicarea instrumentarului de analiză necesar înţelegerii problematicii specifice
abordate.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
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3. Managementul fondurilor structurale si de coeziune (42 ore – 21 curs, 6
credite, disciplină obligatorie) - Titular: Lect.dr. Liviu Maha, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC Iaşi

Obiectiv: Cursul este astfel structurat incat sa familiarizeze studentii cu problematica

aferenta principalelor instrumente de finantare a Uniunii Europene – fondurile
structurale si cele de coeziune. Cursul isi propune prezentarea obiectivelor,
documentelor strategice si de programare, a tipurilor de instrumente precum si a
procedurilor care urmeaza a fi realizate in vederea implementarii lor.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
4. Analiză regională şi urbană (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie); Titular: Lect.univ.dr. Gabriel Pascariu, UAIM Bucureşti

Obiectiv: Înţelegerea conceptului de dezvoltare regională în UE şi în România, Înţelegerea

conceptului de planificare spaţială în UE şi în România, familiarizarea cu aspecte instituţionale şi
legislative ale dezvoltării regionale şi spaţiale, familiarizarea studenţilor cu instrumente şi metode de
planificare spaţială şi regională, cunoaşterea unor metode de dezvoltare spaţială şi regională.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
5. Planificare si amenajare teritoriala (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Facultatea de Geografie, UAIC Iaşi

Obiective: Familiarizarea cu evaluarea corectă a unui teritoriu din punctul de vedere al

organizării spaţiale şi oferirea de soluţii pentru eliminarea disfuncţionalităţilor; Formarea
deprinderilor de a realiza corelaţii spaţiale şi temporale la nivel regional; Dezvoltarea capacităţii de
adoptare a deciziilor; Vizualizarea şi analiza aspectelor funcţionale şi interdisciplinare complexe ale
amenajării teritoriului; Evidenţierea factorilor care asigură coerenţa spaţială a societăţii şi a
măsurilor de planificare teritorială.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
Modul Afaceri Europene
responsabil modul: Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu
1. Economie europeană (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină obligatorie);
Titulari: Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, ASE Bucureşti, Prof.univ.dr. Gabriela Carmen
Pascariu, FEAA, UAIC Iaşi

Obiectiv: În prezent, Uniunea Europeană se confruntă cu sfidările generate atât de globalizare cât
şi de noua societate informaţională, evoluţii care impun o transformare radicală a economiei europene.
Cursul îşi propune să ofere studenţilor imaginea diversităţii specifice economiei Uniunii Europene,
pornind de la particularităţile prezente în fiecare din statele membre. În acest context, vor fi analizate
principalele evoluţii economice, accentul fiind pus asupra celor înregistrate în ultimul deceniu. O
atenţie aparte va fi acordată statelor candidate deoarece viitoarea extindere va creşte gradul de
eterogenitate al UE, cursul va căuta să evidenţieze şi necesarele transformări pe care economiile
acestor ţări vor trebui să le cunoască.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
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2 Strategii de afaceri pe piața europeana (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Vasile Işan, FEAA, UAIC Iaşi

Obiectiv:Cursul abordează particularităţile managementului şi marketingului

european. Scopul cursului este de a oferi cunoştinţe relevante privind particularităţile
funcţiilor şi structurilor organizaţionale ale firmelor din ţările UE. In acelaşi timp,
cursul adoptă o perspectivă comparativă asupra modelelor majore de management:
european, nord-american, japonez. Studiile de caz şi exemplele aplicative intenţionează
să dezvolte capacitatea de analiză a mediului extern al firmelor şi de elaborare a
politicilor şi strategiilor de afaceri. Rezultatele aşteptate constau în adoptarea
modelului managerial european în practica firmelor româneşti, ameliorarea culturii
antreprenoriale şi formarea capacităţii de a identifica oportunităţi de afaceri pe piaţa
UE şi de a menţine relaţii durabile cu partenerii europeni.
3. Instituții si piețe financiare europene (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, UAIC Iaşi

Obiective: înţelegerea fenomenelor financiar – monetare în cadrul UE; înţelegerea impactului euro
asupra pieţelor financiare europene (istoricul integrării monetare, costuri şi beneficii ale euro, SEBC,
politica monetară unică, integrarea bancară, bursa europeană, integrarea europeană a asigurărilor,
exigenţe ale integrării ţărilor Europei centrale şi de Est în UE)

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
4. Dreptul european al afacerilor (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie) - Titular: Lect.univ.dr. Liviu Maha, FEAA, UAIC Iaşi

Obiectiv: Cursul abordează particularităţile managementului şi marketingului european. Scopul
cursului este de a oferi cunoştinţe relevante privind particularităţile funcţiilor şi structurilor
organizaţionale ale firmelor din ţările UE. In acelaşi timp, cursul adoptă o perspectivă comparativă
asupra modelelor majore de management: european, nord-american, japonez. Studiile de caz şi
exemplele aplicative intenţionează să dezvolte capacitatea de analiză a mediului extern al firmelor şi
de elaborare a politicilor şi strategiilor de afaceri. Rezultatele aşteptate constau în adoptarea modelului
managerial european în practica firmelor româneşti, ameliorarea culturii antreprenoriale şi formarea
capacităţii de a identifica oportunităţi de afaceri pe piaţa UE şi de a menţine relaţii durabile cu
partenerii europeni.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
5. Dreptul european al concurenţei (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, ASE Bucureşti
Obiectiv: Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu problematica politicii de concurenţă a
Uniunii Europene. Analiza principiilor mediului concurenţial şi a reglementărilor legale din spaţiul
Uniunii Europene este esenţială pentru a înţelege trăsăturile de bază ale pieţei interne comunitare.
Cursul nu se va rezuma însă strict la normele legale referitoare la concurenţa în UE, ci va explora şi
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cadrul instituţional de susţinere al politicii de concurenţă, precum şi implicaţiile economice ale
implementării acestei politici, atât la nivel macroeconomic, cât şi microeconomic. Cursul are ca
premiză totodată că politica de concurenţă a UE are implicaţii profunde şi asupra ţărilor candidate
la aderare, printre care şi România. Unul din criteriile principale de aderare la Uniunea Europeană,
stabilite la Copenhaga, este de altfel necesitatea creării unei economii funcţionale de piaţă capabile să
reziste presiunilor concurenţiale ale pieţei unice comunitare. Cursul va explora modul în care
România îşi asumă obligaţia de a transpune aquis-ul comunitar în domeniul concurenţei, şi care este
stadiul implementării acestor măsuri.

Mod de evaluare : 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune

Modul Politică şi integrare europeană
responsabil modul: Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob
1. Procesul politicilor publice în ţările europene (42 ore – 21 curs, 6 credite,
disciplină obligatorie); Titular: Conf.univ.dr. Virgil Stoica, Facultatea de Filosofie,
UAIC Iaşi

Obiectiv: Disciplina este focalizată pe componentele fundamentale ale sistemelor administrative şi

pe modul de funcţionare a acestora în ţări ale Uniunii Europene. Analiza este efectuată atât la
nivelul autorităţilor centrale (*federale), cât şi la cel al entităţilor administrativ teritoriale. Sunt
tratate aspecte privind rolul, structura, funcţionarea şi investitura guvernului, în state unitare şi în cele
federale, precum şi structurile administraţiei locale. Se analizează îndeosebi sistemul administrativ
german şi cel britanic. Sunt abordate aspecte privind cariera funcţionarilor publici în ţări ale UE.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
2. Politica externă şi de securitate comună/PESC (42 ore – 21 curs, 6 credite,
disciplină obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Adrian POP , SNSPA Bucureşti

Obiectiv: familiarizarea studenţilor cu etapele importante ale dezvoltării politicii externe şi de

securitate comună a UE; sublinierea importanţei politice a PESC în contextul evoluţiei integrårii
europene; înţelegerea structurilor şi mecanismelor acestei politici. Seminarul va urmări cu precădere
problemele analitice în abordarea ştiinţifică a PESC, pornind de la teoriile integrării europene, pe de
o parte, şi de la teoriile relaţiilor internaţionale, de cealaltă. In plus, vor fi abordate câteva aspecte
actuale legate de problematica PESC, cum ar fi relaţiile cu NATO sau relaţiile dintre statele
europene în contextul crizei irakiene.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
3. Diplomaţie şi negociere în Europa contemporană (42 ore – 21 curs, 6 credite,
disciplină obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Facultatea de Istorie,
UAIC, Iaşi

Obiective: cadrul politico+juridic al activităţilor diplomatice, corpul diplomatic,
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misiunile diplomatice, protocolul, negocierea - strategii, tehnici, tactici.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
4. Sisteme politice comparate europene (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Facultatea de Filosofie, UAIC,
Iaşi

Obiective: însuşirea conceptelor utilizate în analiza comparată a sistemelor politice, asimilarea

metodelor analizei comparate a sistemelor politice, formarea deprinderilor de analiză comparată a
sistemelor politice.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
5. Societate civilă, grupuri de interese şi partide politice în UE (42 ore – 21
curs, 6 credite, disciplină obligatorie) - Titular: Conf.univ.dr. Mioara Nedelcu,
Facultatea de Filosofie, UAIC Iaşi

Obiectiv: analiza apariţiei şi evoluţiei naţionalismului şi a diferitelor tipuri de naţionalisme;

investigarea problematicii grupurilor minoritare, cu deosebire a celor etnice, în contextul existenţei unei
legislaţii specifice, interne şi internaţionale.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune

Modul Drept european
responsabil modul: Prof.univ.dr. Doina Balahur
Dreptul european al afacerilor (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie) - Titular: Lect.univ.dr. Liviu Maha, FEAA, UAIC Iaşi

Obiectiv: Cursul abordează particularităţile managementului şi marketingului european. Scopul
cursului este de a oferi cunoştinţe relevante privind particularităţile funcţiilor şi structurilor
organizaţionale ale firmelor din ţările UE. In acelaşi timp, cursul adoptă o perspectivă comparativă
asupra modelelor majore de management: european, nord-american, japonez. Studiile de caz şi
exemplele aplicative intenţionează să dezvolte capacitatea de analiză a mediului extern al firmelor şi
de elaborare a politicilor şi strategiilor de afaceri. Rezultatele aşteptate constau în adoptarea modelului
managerial european în practica firmelor româneşti, ameliorarea culturii antreprenoriale şi formarea
capacităţii de a identifica oportunităţi de afaceri pe piaţa UE şi de a menţine relaţii durabile cu
partenerii europeni.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
2. Dreptul european al concurenţei (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, ASE Bucureşti (*)
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Mod de evaluare : 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
3. Drept financiar public european (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie);
Titular: Prof.univ.dr. Ionel Bostan, Facultatea de Drept, UAIC Iaşi

Obiectiv: Dreptul comunitar financiar. Definire. Izvoare specifice. Instituţiile UE şi competenţele

lor în plan financiar ; Principii de drept comunitar bugetar. Finanţele UE. Venituri şi cheltuieli
cuprinse în bugetul UE. Compensaţia bugetară. Procesul bugetar; Politici fiscale în cadrul UE.
Evoluţia fiscalităţii. Impactul UEM asupra politicilor fiscale ale statelor membre. Coordonarea
fiscală ; Armonizarea impozitelor indirecte. Tendinţele impozitării indirecte. Caracteristici ale
impozitelor indirecte care impun armonizarea fiscală. Armonizarea TVA. Armonizarea accizelor;
Coordonarea impozitelor directe. Tendinţele impozitării directe. Factorii care determină coordonarea
impozitelor directe. Coordonarea impozitării companiei. Coordonarea impozitării veniturilor
personale. Reguli în cadrul UE privind ajutorul de stat ; Coordonarea sistemului de asigurări sociale.
Evoluţia contribuţiilor pentru asigurările sociale. Factorii care determină creşterea contribuţiilor.
Relaţia sisteme de asigurări sociale – circulaţia forţei de muncă. Fondurile de pensii ; Armonizarea
legislaţiei româneşti în vederea aderării la UE. Impozitarea (c.n.10). Uniunea economică şi
monetară (c.n.11). Control financiar (c.n.28). Dispoziţii financiare şi bugetare (c.n.28)

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
4. Protecția europeana si internaționala a drepturilor omului (42 ore – 21 curs, 6
credite, disciplină obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Doina Balahur, Facultatea de
Filosofie, UAIC Iaşi

Obiectiv: Acest curs propune o analiză a sistemelor de promovare şi protecţie a drepturilor omului

dezvoltate în cadrul unor organizaţii guvernamentale internaţionale după cel de al doilea război
mondial. Pornind de la principiul fundamental al universalităţii şi indivizibilităţii drepturilor omului
cursul prezintă sistemul de protecţie a drepturilor omului promovat în cadrul Organizaţiei Naţiunilor
Unite. În context, cursul se va axa pe prezentarea principalelor documente, (convenţii, pacte,
declaraţii) în materia drepturilor omului, adoptate de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, pe
sistemul instituţiilor create, pe baza Cartei Naţiunilor Unite sau de către diferite tratate, în scopul
monitorizării implementării de către statele membre a drepturilor omului.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
5. Sisteme administrative europene comparate (42 ore – 21 curs, 6 credite,
disciplină obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, FEAA, UAIC Iaşi

Obiectiv: Disciplina este focalizată pe componentele fundamentale ale sistemelor administrative şi
pe modul de funcţionare a acestora în ţări ale Uniunii Europene. Analiza este efectuată atât la
nivelul autorităţilor centrale (*federale), cât şi la cel al entităţilor administrativ teritoriale. Sunt
tratate aspecte privind rolul, structura, funcţionarea şi investitura guvernului, în state unitare şi în cele
federale, precum şi structurile administraţiei locale. Se analizează îndeosebi sistemul administrativ
german şi cel britanic. Sunt abordate aspecte privind cariera funcţionarilor publici în ţări ale UE.
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Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
Modul Administraţie publică în Europa
responsabil modul: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei
1. Economia sectorului public (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie); - Titular: Lect.univ.dr Cosmin Marinescu, ASE Bucureşti

Obiectiv: explicarea locului şi rolului serviciilor publice în economiile moderne, analiza structurii şi
managementului întreprinderilor publice, politici europene în domeniul serviciilor publice.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
2. Dezvoltare locală. Instituţii şi politici (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie); Titular: Prof.univ.dr. Tiberiu Brăilean, FEAA, UAIC Iaşi

Obiective: Pregătirea de specialişti în vederea unei dezvoltări locale echilibrate, accelerarea

integrării României în UE, realizarea de proiecte şi atragerea finanţării suplimentare destinată
dezvoltării locale, întărirea coeziunii sociale şi a parteneriatelor acestora, realizarea de strategii şi
programe de dezvoltare regională şi locală.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
3. Managementul fondurilor structurale si de coeziune (42 ore – 21 curs, 6
credite, disciplină obligatorie) - Titular: Lect.dr. Liviu Maha, Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, UAIC Iaşi

Obiectiv: Cursul este astfel structurat incat sa familiarizeze studentii cu problematica aferenta
principalelor instrumente de finantare a Uniunii Europene – fondurile structurale si cele de coeziune.
Cursul isi propune prezentarea obiectivelor, documentelor strategice si de programare, a tipurilor de
instrumente precum si a procedurilor care urmează a fi realizate in vederea implementării lor.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
4. Sisteme administrative europene comparate (42 ore – 21 curs, 6 credite,
disciplină obligatorie);
Titular: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, FEAA, UAIC Iaşi

Obiective: Disciplina este focalizată pe componentele fundamentale ale sistemelor administrative şi

pe modul de funcţionare a acestora în ţări ale Uniunii Europene. Analiza este efectuată atât la
nivelul autorităţilor centrale (*federale), cât şi la cel al entităţilor administrativ teritoriale. Sunt
tratate aspecte privind rolul, structura, funcţionarea şi investitura guvernului, în state unitare şi în cele
federale, precum şi structurile administraţiei locale. Se analizează îndeosebi sistemul administrativ
german şi cel britanic. Sunt abordate aspecte privind cariera funcţionarilor publici în ţări ale UE.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
5. Dreptul funcţiei publice europene (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie);
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Titular: Lect.univ.dr. Mihaela Tofan, FEAA, UAIC Iaşi

Obiective: În cadrul disciplinei sunt studiate următoarele probleme: Funcţia publică şi funcţionarul

public în reglementarea românească şi europeană, acte normative interne pentru reglementarea funcţiei
publice, contextul european al cadrului normativ pentru funcţia publică, condiţii de acces la funcţia
publică, drepturile şi obligaţiile funcţionarului, codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia
publică.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune

Semestrul IV, 196 ore, 30 credite
Pachet I - Istorie, cultura, societate
1. Forme si ideologii de agregare teritorial politica in istoria Europei (42 ore –
21 curs, 6 credite, disciplină obligatorie) - Titular: Prof.univ.dr. Alexandru-Florin
Platon, Facultatea de Istorie, UAIC Iaşi

Obiective: descrierea analitică a diferitelor forme ale unităţii politice în istoria Europei, din
perioada Antichităţii târzii până în zilele noastre şi a modului lor de legitimare ideologică;
înţelegerea, pe acest temei, a originii unor fenomene şi procese contemporane.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
2. Metamorfozele Europei Centrale si de Est în postcomunism (42 ore – 21
curs, 6 credite, disciplină obligatorie) – Titular: prof. univ. dr. Florin Cântic,
profesor asociat

Obiective: Cursul isi propune ca printr-o abordare interdisciplinara (istoria culturii/ stiinte

politice/ antropologie) sa creeze masteranzilor structuri nuanţate de interpretare a procesului de
democratizare si de integrare in UE a tarilor foste comuniste. Disciplina va genera grile de analiza a
identitatii europene in tarile aflate sub dominatia sovietica dupa cel de-al doilea razboi mondial si va
insista pe intelegerea configuratiei “celeilalte” Europe care intervine acum activ in structurile Uniunii
ca partener cu drepturi egale dar si cu o identitate si mentalitati diferite.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune

Pachet II - Drept si administraţie
1. Teme majore de drept european (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie)
Modul 1: Dreptul proprietatii intelectuale (21 ore – 10 curs) - Titular: Lect.univ.dr.
Irinescu Lucia, Facultatea de Drept, UAIC Iaşi
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Obiective: Cursantii vor dobandi cunostinte de baza cu privire la dreptul proprietăţii intelectuale

şi protecţia consumatorului. Se urmăreşte crearea unui vocabulary specific domeniilor respective,
cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei în vigoare, însuşirea unor principii şi concepte fundamentale
privind proprietatea intelectuală şi protecţia consumatorului. De asemenea, cursanţii vor avea
posibilitatea să aplice noţiunile însuşite prin soluţionarea unor cazuri practice şi prin analiza
jurisprudenţei europene în materie.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
Modul 2: Spete europene privind protecția consumatorului si politica de
sănătate (21 ore – 11 curs) Titular: Prof.univ.dr. Gabriela Drăgan, ASE Bucureşti,

Obiective: Cursantii vor dobandi cunostinte de baza cu privire la dreptul proprietăţii intelectuale

şi protecţia consumatorului. Se urmăreşte crearea unui vocabular specific domeniilor respective,
cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei în vigoare, însuşirea unor principii şi concepte fundamentale
privind proprietatea intelectuală şi protecţia consumatorului. De asemenea, cursanţii vor avea
posibilitatea să aplice noţiunile însuşite prin soluţionarea unor cazuri practice şi prin analiza
jurisprudenţei europene în materie.

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
2. Etica in afaceri (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină obligatorie) - Titular:
Conf.univ.dr. Daniela Corodeanu, FEAA, UAIC Iaşi

Obiective: să favorizeze la masteranzi dobândirea de competenţe etice pentru a identifica la
timp comportamentele neetice în afaceri şi în sfera instituţiilor publice, consecinţele nefavorabile ale
acestora asupra performanţei individuale şi organizaţionale şi de identifica soluţiile şi instrumentele
necesare pentru evitarea/rezolvarea acestora

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune

Pachet III - Economie si politici europene
1. Noua economie (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină obligatorie) - Titular:
Prof.univ.dr. Vasile Işan, FEAA, UAIC Iaşi;

Obiective: Sa ofere cunoştinţele privind noile tendinţe din ţările dezvoltate şi economia mondială,

determinată de progresul şi răspândirea TIC, cunoaşterea şi înţelegerea schimburilor economice şi
sociale determinate de utilizarea generalizată a noilor tehnologii informaţionale si de comunicaţii atât
în cadrul ţărilor dezvoltate cât şi în economia mondială, în ansamblu; analiza tendinţelor generate de
noii factori tehnologici şi delimitarea între aglomerările informaţionale superficiale şi condiţiile
structurale de profunzime; capacitatea de analiză a impactului “noii” economii asupra procesului
decizional în afaceri şi organizaţii publice

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
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2. Relaţiile externe al Uniunii Europene (42 ore – 21 curs, 6 credite, disciplină
obligatorie) Titulari: Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu, FEAA, UAIC Iaşi;
Lect. Dr. univ. Roxana Ciurcanu, FEAA, UAIC Iaşi
Modul I - Europa lărgita si politica de vecinătate (42 ore – 21 curs)
Modul II - Politica de dezvoltare si gestiunea instrumentelor de ajutor extern
(42 ore – 21 curs)

Obiectiv: Cursul îşi propune să ofere informaţii şi să faciliteze înţelegerea rolului UE ca actor

internaţional, să realizeze o evaluare critică a instituţiilor, acţiunilor şi politicilor UE în privinţa
relaţiilor externe şi să examineze dezbaterile actuale legate de acţiunea UE la nivel internaţional.
Temele prioritare definite sunt Politica Europeana de Vecinătate, Politica de dezvoltare si gestiunea
instrumentelor de ajutor extern, teme complementare disciplinelor anterior studiate si care completează
cunoasterea asupra dimensiunii externe a procesului de integrare europeana

Mod de evaluare: 50% evaluare pe parcurs, 50% lucrare scrisă în sesiune
Stagiu de practică (112 ore, 12 credite, Activitate obligatorie).)

Structura modulelor poate suporta uşoare modificări, prin negocieri cu titularii cursurilor şi
seminariilor sau la intervenţia Rectoratului Universităţii. Studenţii la zi nu primesc suport de curs.
El poate fi obţinut în baza acordului titularului de curs de pe pagina web a Centrului.
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