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

1.5 Ciclul de studii

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

1.6 Programul de studii / Calificarea

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

Integrare economică europeană
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu
1 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)
din care:
3
1,5
3.1 Număr de ore pe săptămână
seminar/laborator
curs
42
3.2 Total ore din planul de învățământ
din care:
curs 21
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...................................

21
ore
54
30
40
10
4
138
180
6

3.4 Total ore studiu individual
3.5 Total ore pe semestru
3.6 Număr de credite
4. Precondiții (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competențe

1,5

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiții (dacă este cazul)
5.1 De desfășurare a cursului

• Accesul la video proiector, internet și stații de lucru (desktop,
laptop, tabletă etc.)
• Studenții vor participa la cursuri. Telefoanele mobile trebuie să
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fie închise.

5.2 De desfășurare a
seminarului/laboratorului

• sălile de seminar vor fi prevăzute cu videoproiectoare
• participarea studenților este obligatorie
• Termenul de prezentare a proiectului vor fi convenite de ambele
părți la începutul activității.

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate
C1. Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și a instrumentelor privind procesul de integrare
economică a UE
C2. Prezentarea evoluției procesului de integrare economică europeană dintr-o abordare sistematică,
utilizând informații, metode, tehnici și instrumente pentru a identifica și înțelegeacest proces
C3. Evaluarea critică pozitivă a diferitelor măsuri și politici economice ale UE
C4. Capacitatea de a raporta dezbateri conceptuale curente la analiza empirică a procesului de
integrare economică în UE
C5. Explicarea Pieței Pnterne, Uniunea Monetară Europeană, procesul de extindere, etc., cu ajutorul
diverselor teorii și concepte care stau la baza procesului european de integrare economică
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)
Acest curs introduce principalele aspecte economice ale dezvoltării actuale a Uniunii Europene (UE)
și a politicilor sale. Dimensiunea economică europeană a fost întotdeauna forța principală a
procesului de integrare în UE. De-a lungul ultimilor cincizeci de ani, dominoul economic pus în
mișcare de caracteristicile instituționale stabilite prin Tratatul de la Roma din 1957 a contribuit la
dezvoltarea Uniunii Europene în cel mai mare bloc comercial și cea mai mare piața economică din
lume. Pe plan intern, a însemnat eliminarea cu succes a diferitelor restricții existente între națiuni
într-un mod nemaintâlnit până atunci. Mai mult decât atât, crearea Uniunii Economice și Monetare,
precum și dezvoltarea unei monede unice, Euro, a însemnat realizarea iunor pași inovativi
importanți. Cu toate acestea, criza economică actuală a reprezentat o adevărată provocare pentru
procesul economic al UE și mecanismele sale, subminând legitimitatea construcției instituționale a
UE. Acest curs este conceput pentru a oferi studenților o analiză aprofundată asupra politicilor
economice și asupra procesului de elaborare a politicilor UE, concentrându-se pe dimensiunea
economică a procesului de integrare.
• Asigurarea unei înțelegeri aprofundate, imparțiale și critice a principalelor aspecte economice care
apar în contextul integrării;
• Facilitarea înțelegerii teoretice informate a procesului de inbtegrare economică;
• Explicarea diferitelor instrumente și mecanisme utilizate în procesul de integrare europeană;
• Facilitarea înțelegerii dezvoltării și funcționarii politicilor economice ale UE;
• Familiarizarea studenților cu literatura de specialitate cheie în domeniul integrării economice.
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8. Conținut
8.1

1.

2.

Curs

Metode de predare

Macroeconomia UE (dimensiunea
economică a UE în contextul global;
efectele externalităților economice;
sistemul instrumentelor economice
structurale și analitice)

Prezentarea PPT, Furnizarea explicațiilor,
inițierea unor discuții, formularea unor
întrebări, prezentarea unor studii de caz.

Metoda comunitară de integrare

3.

Dinamica procesului european de
integrare economică (de la Roma la
Lisabona; de la uniunea vamală la piața
internă și uniunea monetară)

4.

Explicarea guvernanței economice a UE

5.

Bugetul UE (structură și analiză)

6.

UE ca actor regional și internațional
(punct de vedere economic)

7.

Criza economică a UE și urmările sale

Observații
(ore și referințe
bibliografice)

2 cursuri

Prezentarea PPT, Furnizarea explicațiilor,
inițierea unor discuții, formularea unor
întrebări, prezentarea unor studii de caz.
Prezentarea PPT, Furnizarea explicațiilor,
inițierea unor discuții, formularea unor
întrebări, prezentarea unor studii de caz.

2 cursuri

Prezentarea PPT, Furnizarea explicațiilor,
inițierea unor discuții, formularea unor
întrebări, prezentarea unor studii de caz.
Prezentarea PPT, Furnizarea explicațiilor,
inițierea unor discuții, formularea unor
întrebări, prezentarea unor studii de caz.
Prezentarea PPT, Furnizarea explicațiilor,
inițierea unor discuții, formularea unor
întrebări, prezentarea unor studii de caz.
Prezentarea PPT, Furnizarea explicațiilor,
inițierea unor discuții, formularea unor
întrebări, prezentarea unor studii de caz.

2 cursuri

2 cursuri

2 cursuri

2 cursuri

2 cursuri

Bibliografie
- Drăgan G., Orban L., Pascariu G. C. (coord.) (2013) Politica de coeziune a Uniunii Europene.
Determinanţi, mecanisme, instrumente [EU Cohesion Policy. Determinants, mechanisms, instruments],
ISBN: 978-606-591-722-4, Bucharest: Editura Universitară.
- Helen Wallace, Mark A. Pollack , Alasdair R. Young, 2010, Policy-Making in the European Union (New
European Union), Oxford University Press.
- Hill Christopher, 2011, International Relations and the European Union, Oxford University Press.
- Laursen Finn, 2012, The EU's Lisbon Treaty: Institutional Choices and Implementation, Ashgate
- Natalie Tocci (ed.), 2008, Who Is a Normative Foreign Policy Actor? The European Union and Its Global
Partners, Brussels, Center for European Policy Studies, 2008.
- Pascariu G. C., Constantin, D. L., Drăgan, G. (2009) Ghid metodologic de analiză şi fundamentare a
politicii de coeziune din perspectiva convergenţei regionale, [A methodological guide for the analysis and
substantiation of the cohesion policy from the regional convergence point of view], ISBN 978-973-703-446-5,
114 p., Iași: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Publishing.
- Pascariu G. C., Constantin, D. L., Drăgan, G. (2009) Studii de teoria si practica dezvoltarii regionale in
Europa [Studies concerning the theory and practice of regional development in Europe], ISBN 978-973-703445-8, 166 p., Iași: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Publishing.
- Pascariu G.C., Țigănașu R., Incaltarau C. (coord.) (2014) European Union in times of crisis. Perspectives
and solutions, EURINT 2014 Proceedings, ISBN 978-606-714-078-1, Editura Universitatii Alexandru Ioan
Cuza din Iasi;
- Pascariu, G., Frunză, R., Alupului, C. (2012), Romania and the European Union. Dynamics of the
integration, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISBN 978-973-640-668-3;
- Paul J. Cardwell (ed.), EU External Relations Law and Policy in the Post-Lisbon Era, The Hague
(Netherlands), TMC Asser Press, 2012.
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- Pelkmans Jacques, 2006, European Integration: Methods And Economic Analysis, Financal Times
Management.
- Richardson Jeremy, 2005, European Union: Power and Policy-Making (Routledge Research in European
Public Policy), Routledge.
- Woolcock Stephen, 2013, European Union Economic Diplomacy (Global Finance), Ashgate.

8.2

Observații

Seminar / Laborator

Metode de predare

1.

Înțelegerea procesului de integrare
economică pan-europeană

Întrebări, Dezbateri, Grupuri de lucru,
Prezentări

2 seminarii

2.

Modelul social european

Întrebări, Dezbateri, Grupuri de lucru,
Prezentări

2 seminarii

3.

Piața internă: teme majore de analiză și
dezbatere

Întrebări, Dezbateri, Grupuri de lucru,
Prezentări

2 seminarii

4.

Coeziunea economică și socială a UE

Întrebări, Dezbateri, Grupuri de lucru,
Prezentări

2 seminarii

5.

Dezvoltarea durabilă a UE (concept,
mecanisme)

Întrebări, Dezbateri, Grupuri de lucru,
Prezentări

2 seminarii

6.

Agenda 2020: domeniul de aplicare și
implicații

Întrebări, Dezbateri, Grupuri de lucru,
Prezentări

2 seminarii

Întrebări, Dezbateri, Grupuri de lucru,
Prezentări

2 seminarii

Implicațiile și efectele procesului de
extindere a UE
Bibliografie
7.

(ore și referințe
bibliografice)

Journals:
- Journal of Common Market Studies (JCMS), the Journal of European Public Policy (JEPP), European
Foreign Affairs Review, International Affairs, Journal of Southeast European and Black Sea Studies,
European Union Politics, The World Today (http://www.chathamhouse.org/publications/twt).
- Centre for European Reform: http://www.cer.org.uk/topics/euro-economics-and-finance
- Centre
for
European
Policy
Studies:
http://www.ceps.be/research-areas/economic-policy,
http://www.ceps.be/research-areas/financial-markets-and-institutions
- Euroguide: A very useful guide to European information on the web, http://www.euroguide.org
- European Policy Centre: http://www.epc.eu/themes.php?theme_id=31
- European Council on Foreign Relations: http://www.epc.eu/themes.php?theme_id=31
- Prestigious magazines: Foreign Policy, The Economist, European Voice, Financial Times, The Guardian,
New York Times
Other resources:
- Baldwin, Richard and Wyplosz, Charles 2009 “The Economics of European Integration”, McGraw-Hill.
- Woolcock, Stephen (2014) Differentiation within reciprocity: the European Union approach to preferential
trade agreements Contemporary Politics, 20 (1). 36-48.
- Stephen Woolcock, 2013, European Union Economic Diplomacy, Asghate.
- Krenzler, H and Pitschas, C, ‘Progress or Stagnation? The Common Commercial Policy after Nice’,
European Foreign Affairs Review, vol. 6, no. 3, Autumn 2001.Young, A. (2004), ‘The Single European Market
and World Market’, Journal of Common Market Studies’, 42:2, pp.393-415.
- Meunier, S and Nicolaidis K, ‘Who Speaks for Europe? The Delegation of Trade Authority in the EU’,
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Journal of Common Market Studies, vol. 37, no. 3, 1999.
- Smith M. (2001), ‘The European Union’s Commercial Policy: between coherence and fragmentation’,
Journal of European Public Policy, 8:5, pp. 787-803
- Bhagwati, Jagdish. (1999). „Regionalism şi multilateralism: an overview”, în Jagdish Bhagwati et al.
(eds.), Trading blocs: alternative approaches to analysing preferential trade agreements, Massachusetts
Institute of Technology, http://books.google.com/.
- DG Trade, http://ec.europa.eu/trade/
- Directorate
General
for
Economic
and
Financial
Affairs
(DG
ECFIN),
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
- WTO, http://www.wto.org/
- Eurostat (latest economic data), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
- International Monetary Fund, http://www.imf.org/external/index.htm
- World Bank, http://www.worldbank.org/
- The World Economic Forum, http://www.weforum.org/
9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul acestei discipline a fost stabilit prin luarea în considerare atât a programelor școlare a unor
universități occidentale de prestigiu, cât și a cerințelor potențialilor angajatori din sectorul public şi privat.
Absolvenții vor reprezenta un grup valoros de candidați pregătiţi pentru diferite tipuri de posturi privind, cu
precădere, relațiile și cooperarea dintre UE și țările membre/vecine, cum ar fi administrațiile de stat, serviciile
şi departamentele guvernamentale, ministerele de externe, serviciile de stat diplomatice și consulare,
administrarea justiției, mass-media și sistemele de transfer de informații, secretariatele și reprezentanțele
organizațiilor ;i instituíilor guvernamentale și non-guvernamentale internaționale și alte posturi similare, care
sunt legate de relațiile internaționale, administrațiile Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europeane și
Parlamentului European, precum și organelor de lucru ale UE, noul creat Serviciu European de Acțiune
Externă, birourile Delegației UE, NATO, ONU și agențiile specializate, asociațiile și companiile de comerţ şi
afaceri preocupate în misiuni în străinătate, birourile de reprezentare ale companiilor străine,
reprezentanțele economice în țările din Europa de Est, birourile de reprezentare economică ale companiilor
occidentale din Europa de Est, firmele multinaționale și corporații internaționale, organizațiile de cercetare în
țările lor de origine sau în străinătate, care se ocupă cu aspectele și problemele incluse în programul de
studiu, grupuri de proiect locale şi străine care pun în aplicare proiecte internaționale în domeniul
programului de studiu etc.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/ Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Asimilarea principalelor
teorii, concepte și studii de
caz referitoare la procesul
de integrare europeană
Asimilarea principalelor
proceduri de funcționare ale
procesului de integrare
economică.
Capacitatea de a argumenta
pentru și împotriva cadrului
dezbaterilor de seminar
Abilitatea de a lucra şi
prezenta un subiect,

Test scris în două dintre
subiectele discutate
(examenul scris va avea
loc în perioada de
examinare).
Studenții vor livra
prezentari pe teme
tematice, studii de caz
stabilite la începutul
seminarului (prima
întâlnire). Toți studenții
trebuie să realizeze o
prezentare orală de cel
puţin 15 minute / și să
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10.3 Pondere în
nota finală (%)
50%

50%

angajarea în discuții.

contribuie în mod regulat la
discuții (90%).
Frecventarea și
participarea la seminarii
10%. Este important ca
studenții verifice sursele
recente înainte de a
discuta subiectele cheie.

10.6 Standard minim de performanță
Testul scris. Participarea este obligatorie.

Data completării

Data avizării

Titular de curs
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen
Pascariu

Titular de seminar
Prof. univ. dr. Gabriela Carmen
Pascariu

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