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

Politici europene și guvernanță economică în UE
Prof. dr. Gabriela Carmen Pascariu
Prof. dr. Gabriela Carmen Pascariu
II 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
4
2
din care:
curs
seminar/laborator
3.2 Total ore din planul de învățământ
56
28
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...................................

2
28
ore
80
50
40
10
4

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

184
240
8

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

Integrare economică europeană
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. - dezvoltarea competentelor de analiza si interpretare a politicilor europene;
C2 Cunoasterea si intelegerea procedurilor de elaborare, adoptare si aplicare a politicilor
europene;
C3dezvoltarea competentelor de analiza si interpretare a impactului politicilor europene
asupra tarilor membre si asupra mediului economic, social, politic din spatiul european;
C4
dezvoltarea competentelor de utilizare a contextului profesional general determinat de
politicile europene, de actiune in spatiul european si de utilizare a instrumentelor diverselor
politici europene in activitati sociale si profesionale specifice
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

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate)
Intelegerea rolul politicilor comunitare în procesul integrării, intr-un sistem de guvernare multinivel;
Analiza teoretica a politicilor majore ale Uniunii Europene si a contributiei la realizarea
obiectivelor strategice ale UE;
Analiza evolutiei politicilor europene ca urmare a transformarilor UE si a dinamicii
conceptuale privind obiectivele si metodele de integrare

7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
 Explice
- procedurile de elaborare, adoptare si aplicare a politicilor europene;
- rolul politicilor europene in functionarea UE si in realizarea obiectivelor comune;
- dinamica politicilor majore ale UE;
- impactul politicilor UE asupra economiilor europene.
 Descrie
- Spațiul european și procesul politicilor publice în UE;
 Utilizeze
- Cunoștințele acumulate în dezvoltarea competentelor de utilizare a contextului profesional
general determinat de politicile europene, de actiune in spatiul european si de utilizare a
instrumentelor diverselor politici europene in activitati sociale si profesionale specifice;
- Cunoștințele acumulate într-un mediu particular de acţiune/analiză şi să raporteze propriul
sistem de valori la valorile, princiipiile şi sistemele de guvernare şi funcţionare a Uniunii
Europene.
 Analizeze
- Procesul politicilor publice în UE;
- Rolul politicilor în procesul de integrare;
- Impactul politicilor asupra economiilor europene și contribuția acestora la realizarea
obiectivelor strategice
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8. Conținut
8.1

Observații

Curs

Metode de predare

1.

Metoda comunitară și dinamica
sistemului de guvernare multinivel

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

2 (1, 11, 2)

2.

Sistemul guvernanței economice la
nivelul UE

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3(1, 11, 2, 3, 4, 12)

3.

Sistemul politicilor publice europene și
procesul decizional

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3 (1, 11,13)

4.

Contextul strategic și definirea
priorităților politicilor europene

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

2 (1)

5.

Politicile economice europene – politica
agricolă

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3 (1, 9, 2)

6.

Politicile economice europene – politica
de coeziune

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

3(1, 5)

7.

Politicile economice europene – politica
de concurență

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

2 (1, 2)

8.

Politicile economice europene – politica
industrială

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

2 (11, 3, 4, 12)

9.

Politici sociale: ocupare, protecție și
incluziune socială

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

2 (1, 12)

10.

Sănătatea și protecția consumatorului
în politicile europene

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

2 (4)

11.

Dimensiunea externă – Politica
europeană de vecinătate

Prelegere, conferinţă, curs
interactiv

2 (11, 14)

(ore și referințe bibliografice)

Dimensiunea externă – Politica externă
Prelegere, conferinţă, curs
2 (1, 12, 13)
și de securitate comună
interactiv
Bibliografie
Referințe principale:
 1. Helen Walace, s.a., Elaborarea politicilor in Uniunea Europeana, Institutul European din Romania,
2014
 2. Gabriela Dragan, Uniunea Europeana intre federalism si interguvernamentalism : politici comune ale
UE, Editura ASE, 2005
 3. Uniunea Europeană, Tratatele Uniunii Europene, www.europa.eu.int
 4. Uniunea Europeană, http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm
 5. Gabriela, Dragan, Leonard, Orban, Gabriela Carmen Pascariu, Politica de coeziune a UE.
Determinanti, mecanisme, instrumente, Editura Universitară, Bucurerști, 2013
 6. Bertrand Commelin, Europa economică. UEM, Piaţa comună, Politici comune, Ed.Institutul
European, 1998
 7. Gabriela Dragan, Dumitru Miron, L.Paun, Economia Integrarii Europene, Ed.ASE, 2002
 8. Willem Molle, The economics of european integration. Theory, Practice, Policy, Ashgate Publishing
Company, USA, 2001;
 9. Gabriela-Carmen Pascariu, Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole, Economica, 1989;
 10. Gabriela Carmen Pascariu, Inetgrare economica europeana, www.cse.uaic.re
 11. Jacques Pelkmans, Integrare europeana. Metode si analiza economica, , Institutul European din
Romania, 2003
 12. Grigore Silasi, s.a., Economia Uniunii Europene: O poveste de succes?, Editura de Vest, Timisoara,
12.
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2006
 13. Paul J. Cardwell (ed.), EU External Relations Law and Policy in the Post-Lisbon Era, The Hague
(Netherlands), TMC Asser Press, 2012.
14.
IER, Seria Studii de impact, www.ier.ro
Referințe suplimentare:
Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul platformei Blackboard Learn FEAA.

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observații
(ore și referințe bibliografice)

1.

Sistemul politicilor transversale

2.

Evaluarea politicilor europene –
reglementarea inteligentă și analiza
impactului

3.

Cazuri și bune practici în elaborarea și
aplicarea politicilor europene

Analiza documentelor,
procedurilor, instrumentelor
europene pe baza unor
referate șțiințifice
Analiza documentelor,
procedurilor, instrumentelor
europene pe baza unor
referate șțiințifice
Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

4.

Cazuri și bune practici în elaborarea și
aplicarea politicilor europene

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

3 (1-13)

5.

Cazuri și bune practici în elaborarea și
aplicarea politicilor europene

Prezentarea de către studenți
și analiza unor studii de caz

3 (1-13)

4 (1, 2, 3, 4)

4 (1-13)

3 (1-13)

Cazuri și bune practici în elaborarea și
Prezentarea de către studenți
3 (1-13)
aplicarea politicilor europene
și analiza unor studii de caz
Dezvoltarea durabilă și politicile
Analiza documentelor,
europene orizontale de suport (mediu,
procedurilor, instrumentelor
7.
4 (1-13)
inovare/dezvoltare tehnologică,
europene pe baza unor
energetică)
referate șțiințifice
Dezvoltarea durabilă și politicile
Analiza documentelor,
europene orizontale de suport (mediu,
procedurilor, instrumentelor
8.
4 (1-13)
inovare/dezvoltare tehnologică,
europene pe baza unor
energetică)
referate șțiințifice
Bibliografie

1.
Helen Walace, s.a., Elaborarea politicilor in Uniunea Europeana, Institutul European din
Romania, 2014

2.
Gabriela Dragan, Uniunea Europeana intre federalism si interguvernamentalism : politici
comune ale UE, Editura ASE, 2005

3.
Uniunea Europeană, Tratatele Uniunii Europene, www.europa.eu.int

4.
Uniunea Europeană, http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm

5.
Gabriela, Dragan, Leonard, Orban, Gabriela Carmen Pascariu, Politica de coeziune a UE.
Determinanti, mecanisme, instrumente, Editura Universitară, Bucurerști, 2013

6.
Bertrand Commelin, Europa economică. UEM, Piaţa comună, Politici comune, Ed.Institutul
European, 1998

7.
Gabriela Dragan, Dumitru Miron, L.Paun, Economia Integrarii Europene, Ed.ASE, 2002

8.
Willem Molle, The economics of european integration. Theory, Practice, Policy, Ashgate
Publishing Company, USA, 2001;

9.
Gabriela-Carmen Pascariu, Uniunea Europeană. Politici şi pieţe agricole, Economica, 1989;

10.
Gabriela Carmen Pascariu, Inetgrare economica europeana, www.cse.uaic.re
6.
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11.
Jacques Pelkmans, Integrare europeana. Metode si analiza economica, , Institutul European
din Romania, 2003

12.
Grigore Silasi, s.a., Economia Uniunii Europene: O poveste de succes?, Editura de Vest,
Timisoara, 2006

13.
IER, Seria Studii de impact, www.ier.ro

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Înțelegerea politicilor europene ca politici publice, a rolului politicilor europene în procesul de integrare și
capacitatea de a evalua impactul politicilor europene sunt necesare specialiștilor care activează în domeniul
dezvoltării regionale și a managementului proiectelor atât în mediul public, cât și în mediul privat sau sectorul
non-guvernamental. Elaborarea de strategii și politici de dezvoltare regională, implementarea de proiecte
adecvate dezvoltării regionale presupun competențe asociate unei viziuni integrate asupra politicilor
europene.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

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: Test scris în sesiune; prezentarea a 4 cazuri, analize și bune practici
de politici

Data completării
12.01.2015

Data avizării

Titular de curs
Prof. dr. Gabriela Carmen Pascariu

Titular de seminar
Prof. dr. Gabriela Carmen
Pascariu

Director de departament
Prof. dr. Gabriela Carmen Pascariu
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