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

Strategii şi politici de dezvoltare durabilă
Prof.dr. Pohoață Ion
Prof.dr. Pohoață Ion
II 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei

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:
1.5
curs
seminar/laborator
3.2 Total ore din planul de învățământ
42 din care:
21
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
60
50
44
10
4

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

168
210
7

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

Nu este cazul.
Nu este cazul.

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




5.2 De desfășurare a
seminarului/laboratorului

 Prezenta studentilor la seminar este obligatorie
 Termenul de prezentare a referatelor este stabilit de comun
acord cu titularul de seminar.

Sala de curs dotata cu videoproiector,
Studentii trebuie să participe la cursuri.
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Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențe specifice acumulate
C1. Dezvoltarea competențelor de analiză și interpretare a politicilor europene de dezvoltare
durabilă;
C2. Cunoașterea și înțelegerea procedurilor de elaborare, adoptare și aplicare a politicilor
europene de dezvoltare durabilă;
C3. Dezvoltarea competențelor de analiză și interpretare a problemelor de dezvoltare durabilă
în diferite contexte economice;
C4. Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi instrumentelor pentru rezolvarea de
probleme 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

7.2. Obiectivele specifice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate)

Familiarizarea studenţilor cu principalele aspecte legate de problematica dezvoltării durabile şi a
politicilor europene de dezvoltare durabilă.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
 îşi însuşească conceptele cheie privind dezvoltarea durabilă;
 îşi însuşească principalele teorii ale dezvoltării durabile;
 identifice factorii dezvoltării durabile și să înțeleagă mecanismul de intercondiționare a
acestora;
 cunoască diversele tipiri de politici de dezvoltare durabilă;
 analizeze probleme de dezvoltare durabilă în diferite contexte economice;
 utilizeze cunoştinţele dobândite pentru a analiza critic, evalua şi interpreta idei şi cunoştinţe
noi.
 analizeze critic dinamica şi rolul politicilor europene de dezvoltare durabilă
 utilizeze concepte /teorii/principii pentru mai buna înțelegere a problemei dezvoltării durabile
în contextul economiei româneşti.

8. Conținut
Curs

Metode de predare

Observații

1.

Delimitări conceptuale

Expunere, exemplificare,
conversatie, dezbatere

4 ore: (1, 2, 3, 4)

2.

De ce dezvoltare durabilă? Sau, de
ce este acuzat tipul actual de

Expunere, exemplificare,
conversatie, dezbatere

8.1

Blv. Carol I, nr. 19 (Corp I)
Iași - 700517, România
TEL +40.232.20.1318 | FAX: +40.232.2018.18,
E-mail: studeur@uaic.ro | www.cse.uaic.ro

(ore și referințe bibliografice)

6 ore: (1, 2, 3, 4)

creştere economică?

3.

Marile provocări ale dezvoltării
durabile

Expunere, exemplificare,
conversatie, dezbatere

5 ore: (1, 2, 3, 4)

4.

Politicile dezvoltării durabile

Expunere, exemplificare,
conversatie, dezbatere

6 ore: (1, 2, 3, 4)

Bibliografie
Referințe principale:

1. Pohoaţă, I., Strategii si politici europene de dezvoltare durabila, suport curs,
http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/II_Strategii_si_politici_europene_de_dezvoltare_durabila.p
df
2. Pohoaţă, I., Filosofia economică şi politica dezvoltării durabile, Ed. Economica, Bucureşti 2003
3. Georgescu-Roegen, N., Legea entropiei şi procesul economic, Ed. Expert, Bucureşti 1996
4. Platon, V., Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1997
Referințe suplimentare:

1.
2.
3.
4.

Blewitt, John, Understanding Sustainable Development, Earthscan, 2008
Cămăşoiu, Camelia, Economia şi sfidarea naturii, Ed. Economică, Bucureşti, 1994
Dresner, Simon, The Principles of Sustainability, Earthscan, 2008.
Popescu, Maria, Globalizarea şi dezvoltarea trivalentă, Ed. Expert, Bucureşti, 1999.
Seminar / Laborator

Metode de predare

Observații

1.

Probleme ale dezvoltării durabile

conversatie, dezbatere, referat
individual, studii de caz

4 ore: (1,2,3,4,5,6,7,8)

2.

De ce dezvoltare durabilă? Sau, de
ce este acuzat tipul actual de
creştere economică?

conversatie, dezbatere, referat
individual, studii de caz

6 ore: (1,2,3,4,5,6,7,8)

3.

Marile provocări ale dezvoltării
durabile

conversatie, dezbatere, referat
individual, studii de caz

5 ore: (1,2,3,4,5,6,7,8)

4.

Politicile dezvoltării durabile

conversatie, dezbatere, referat
individual, studii de caz

6 ore: (1,2,3,4,5,6,7,8)

8.2

(ore și referințe bibliografice)

Bibliografie

1.
2.
3.
4.
5.

Blewitt, John, Understanding Sustainable Development, Earthscan, 2008
Cămăşoiu, Camelia, Economia şi sfidarea naturii, Ed. Economică, Bucureşti, 1994.
Dresner, Simon, The Principles of Sustainability, Earthscan, 2008.
Georgescu-Roegen, N., Legea entropiei şi procesul economic, Ed. Expert, Bucureşti 1996
Pohoaţă, I., Strategii si politici europene de dezvoltare durabila, suport curs,
http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/II_Strategii_si_politici_europene_de_dezvoltare_durabil
a.pdf
6. Pohoaţă, I., Filosofia economică şi politica dezvoltării durabile, Ed. Economica, Bucureşti 2003
7. Platon, V., Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1997
8. Popescu, Maria, Globalizarea şi dezvoltarea trivalentă, Ed. Expert, Bucureşti, 1999.
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9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului


Continutul acestei discipline a fost alcatuit prin raportare la curricula unor universitati occidentale de
prestigiu, dar si prin raportare la nevoia absolventilor de asumare a comportamentului economic
responsabil.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar/ Laborator

10.1 Criterii de evaluare
Însușirea principalelor
concepte, teorii, principii şi
politici de dezvoltare
durabilă
Prezenta si participarea
activa la dezbaterile din
cadrul seminariilor
Elaborarea referatelor de
seminar

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen - test clasic

60%

Evaluare orală

10%

Prezentare de referate
individuale, participare
activa la dezbateri

30%

10.6 Standard minim de performanță
Prezentarea minim a unui referat in cadrul seminariilor din care sa reiasa insusirea critic-constructiva a unei
probleme specifice de dezvoltare durabilă.

Data completării
12.01.2015

Data avizării

Titular de curs

Titular de seminar

Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă

Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă

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