FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul

1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Centrul de Studii Europene
Centrul de Studii Europene
Economie și afaceri internaționale - interdisciplinar cu
domeniile: Geografie și Științe Administrative
Master
Dezvoltare regională și managementul proiectelor europene

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 An de studiu
I
2.5 Semestru

Economia dezvoltării: teorii, modele, politici
Prof. dr. Gheorghe Lutac
Prof. dr. Gheorghe Lutac
I
2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul discipinei

1.4 Domeniul de studii

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care:
curs 1.5
seminar/laborator
3.2 Total ore din planul de învățământ
42
21
din care:
curs
seminar/laborator
3.3 Distribuția fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități...................................

1.5
21
ore
54
30
40
10
4

3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Număr de credite

138
180
6

4. Precondiții (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competențe

Nu e cazul
Nu e cazul

5. Condiții (dacă este cazul)
5.1 De desfășurare a cursului
5.2 De desfășurare a
seminarului/laboratorului



Acces la sisteme de proiecție, acces la internet, tablă



Acces la sisteme de proiecție, acces la internet, tablă
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Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate
C1. Intelegerea modelor de crestere si dezvoltare economică;
C2. Cunoasterea si intelegerea proceselor de creștere și dezvoltare la nivel macroeconomic; de
analiza si interpretare a noilor abordări în dezvoltarea economică la nivel internațional și european;
C3. Dezvoltarea competențelor de elaborare de strategii și instrumente specifice politicilor de
susținere a creșterii și dezvoltării durabile
C4. Dezvoltarea competentelor de analiza si interpretare a rolului derminanților dezvoltării
economice, a problemelor specifice de dezvoltare în economiile emergente
C5. Dezvoltarea competentelor de analiză economică a dinamicii creșterii economice și a dezvoltării
CT1. Capacitatea de a lucra structurat, planificat, de a lua decizii privind situații complexe, de a
identifica, defini și soluționa probleme într-un context internațional și multicultural
CT2. Capacitatea de comunicare interpersonală, de lucru în echipă sau de asumare de leadership în
instituții și echipe diverse
CT3. Capacitatea de evaluare și auto-evaluare a performanțelor profesionale raportate la cerințele și
tendințele în domeniu, de identificare a nevoilor de formare și de a folosi cele mai adecvate cerințe și
metode de perfecționare continuă

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate)
Analiza teoretica a modelelor de crestere economica si de dezvoltare economica
Intelegerea noilor abordari internationale și europene ale dezvoltariii; a problemelor specifice
de dezvoltare în economiile emergente;
Intelegerea modului de funcționare a economiei la nivel național și a rolului politicilor publice
în promovarea creșterii și dezvoltării; dezvoltarea competentelor de analiza critica a rolului diferitelor
politici în funcționarea economiei;
Dezvoltarea competentelor de analiză critică a strategiilor și politicilor publice, de proiectare
de strategii și politici de creștere și dezvoltare durabilă;
Dezvoltarea abilitatilor de a actiona in aplicarea diferitelor politici, de a elabora și implemnta
proiecte în acord cu obiectivele de creștere și dezvoltare în context internațional și european.
 Explice
- teorii li modele de creștere; determinanții creșterii si dezvoltării regionale;
- procedurile de elaborare, adoptare si aplicare a politicilor de creștere și dezvoltare;
- rolul diferitelor politicilor publice în promovarea creșterii și dezvoltării;
- procesele specifice de creștere și dezvoltare în economiile emrgente;
 Descrie
- Economiile lumii, din perspectivă comparativă, folosindd indicatori și indici;
Politici de creștere și dezvoltare;
 Utilizeze
- diferite instrumente de analiză a proceselor de creștere și dezvoltare;
- Cunoștințele acumulate în evaluarea critică a politicilor de creștere și dezvoltare și în
proiectarea unor strategii și politici adecvate unor obiective specifice.
 Analizeze
- Comparativ și în dinamică, economiile lumii;
- Rolul politicillor de creștere și dezvoltare;
- Procesele de creștere și convergență în economiile europene.
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8. Conținut
8.1

Observații

Curs

Metode de predare

1.

Creșterea economică și determinanții
ei

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3 (1, 2,5)

2.

Macroeconomie:
potențial

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3(5)

3.

Piețele libere vs. intervenția publică

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3 (5)

4.

Politicile
instrumente

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3(1,5)

Dezvoltarea:
abordări
actuale,
indicatori și indici ai dezvoltării (
umane, durabile)

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3 (3,4,5,7,9)

6.

Modele /
economice

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3(1,2,5)

7.

Probleme
de
dezvoltare
economiile emergente

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3 (1, 2,5)

5.

echilibru,

publice:

Teorii

venit

tipologie,

ale

creșterii
în

(ore și referințe bibliografice)

Bibliografie
Referințe principale:

1. Ray, Debraj, Development Economics, Princeton University Press, 1998
2. Todaro, Michael, Economic Development, 10th Edition, Pearson Education, 2009
3. Rapoartele de dezvoltare umană ( Human Development Report) (2011, 2012)
4. Rapoartele Băncii Mondiale privind eradicarea sărăciei (www.worldbank.org)
5. R. Lipsey și A. Chrystal – Economie pozitivă, Ed. Economică, București, 1999,
Site-uri:
6. http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website
7. http://hdr.undp.org/en/
8. www.insse.ro
9. http://www.worldbank.org/
10. http://www.imf.org/
Referințe suplimentare:
Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul platformei Blackboard Learn FEAA.
Observații
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare

(ore și referințe bibliografice)

1.

Sistemul
indicatorilor
macroeconomice;
sistemul
indicatorilor structurali UE

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz
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3 (5,6,9)

2.

Populația și dezvoltarea economică

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

3 (3,7,9)

3.

Procesul migrației

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

3 (1,2)

4.

Instituțiile și dezvoltarea economică

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

3 (1,2)

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

3 (3,4,5,6,7,9)

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

3(1,2,5)

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

3 (1, 2,5)

5.

Dezvoltarea:
abordări
actuale,
indicatori și indici ai dezvoltării (
umane, durabile)

6.

Dezvoltarea durabilă

7.

Probleme
de
dezvoltare
economiile emergente

în

Bibliografie
eferințe principale:

1. Ray, Debraj, Development Economics, Princeton University Press, 1998
2. Todaro, Michael, Economic Development, 10th Edition, Pearson Education, 2009
3. Rapoartele de dezvoltare umană ( Human Development Report) (2011, 2012)
4. Rapoartele Băncii Mondiale privind eradicarea sărăciei (www.worldbank.org)
5. R. Lipsey și A. Chrystal – Economie pozitivă, Ed. Economică, București, 1999,
Site-uri:
6. http://ec.europa.eu/eurostat/help/new-eurostat-website
7. http://hdr.undp.org/en/
8. www.insse.ro
9. http://www.worldbank.org/
10. http://www.imf.org/

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Programul se adreseaza prioritar angajatorilor din administartia publica, sectorul privat si nonguvernamental, alte institutii care actioneaza intr-un doemniu definit specific de politicile europene,
analizeaza si proiecteaza strategii si politici de dezvoltare regionala, identifica nevoi, elaboreaza si
implemeneteaza proiecte specifice cu finantare europeana. Competentele necesare nu pot fi dezvoltate fara
intelegerea prioritara a teoriilor si modelelelor de crestere economica, a determinantilor dezvoltarii din
perspective modelului European al dezvoltarii durabile bazat pe o economie sociala de piata si a obiectivelor
strategice ale UE, fara intelegerea tipologiei si aimpactului potential al diferitelor politici de crestere si
dezvoltare, fara capacitatea de a realize studii si analize folosind indicatori si indici specifici. Prin continut si
metoda, cursul contribuie la obtinerea obiectivelor mentionate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
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10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în

nota finală (%)
- nivelul de cunoștințe;
- calitatea documentării;
- evaluarea critică;
Referat științific, studii,
10.4 Curs
- capacitatea de a asocia
50%
analize
interpretările și analizele cu
procesul de integrare in
ansamblul său
- nivelul de cunoștințe;
- calitatea documentării;
- evaluarea critică;
10.5 Seminar/ Laborator
- capacitatea de a asocia
Referat științific, studii
50%
interpretările și analizele cu
procesul de integrare in
ansamblul său
10.6 Standard minim de performanță: ; prezentarea a 4 cazuri, analize și bune practici de politici

Data completării
12.01.2015
Data avizării

Titular de curs

Titular de seminar

Director de departament
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu
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