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ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 


	24 Anul de studiu: II
	25 Semestrul: 3
	26 Tipul de evaluare: EX.
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 1
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Cunoașterea din punct de vedere ştiinţific a vieţii economice, însușirea unui mod de gândire si observare economic, înţelegerea principalelor mecanisme de funcţionare a economiei de piaţă si a sistemelor de securitate bancară.
	72 Obiectivele specifice: - înţelegerea şi explicarea problemelor economice de mare actualitate (naționale si internaționale)- analizează situatia actuala, detaseaza evenimentele de interes major pentru societate, se documenteaza asupra acestora.- documentează şi prezintă rezultatele pentru a informa şi a ghida acţiunile politice şi individuale.- dezvoltă şi analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea şi modificarea operaţiunilor şi programelor guvernamentale şi comerciale
	81 CursRow1: Repere ale securitatii economice
	81 CursRow2: Principii de economie: mecanisme/instrumente
	81 CursRow3: Securitate economica nationala
	81 CursRow4: Instrumente de macroeconomie
	Bibliografie: Bibliografie obligatorie 1. Romeo-Aurelian POPOVICI, Introducere în economie și securitate financiar-bancară. Note de curs;2. Romeo-Aurelian Popovici, Cicluri, dezechilibre, crize economice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010;3. Mihaela Luțaș, Uniunea Europeană, Mecanismul integrării, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004;4. Crețoiu Gheorghe, Cornescu Viorel, Bucur Ion, Economie, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2008;5. Mircea COȘEA, Manual de economie;6. Cecilia ILIESCU, Managementul riscului, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2005.Bibliografie opţională7. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, International Economics, Theory and Policy, Seventh Edition, Addison-Wesley Longman, Inc., Pearson International Edition, 2006.8. Ioan Popa ( coord.), Tranzacții de comerț exterior, Bucuresti, Ed. Economică, 20029. Postelnicu, Gheorghe, Postelnicu, Cătălin, Fluxurile investițiilor internaționale, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003;10. Postelnicu, Cătălin, Firmele multinaționale la început de mileniu, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 200611. Răboacă, George. Comșa, Marin. Ciucur, Dumitru. Metodologia cercetării științifice economice. Editura Fundației România de Mâine. București. 2007;12. Stiglitz ,Joseph E. Mecanismele globalizării. Editura Polirom. Iași. 2008;13. Luțaș, Mihaela. Uniunea Europeană: Mecanismul integrării. Editura Dacia. Cluj Napoca. 2004;14. Pop,Dana. Economie internaţională: Suport de curs. 2007;15. Drăgan,Gabriela. Fundamentele comerțului internațional. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=366&idb=23:16. Bal, Ana (coordonator)/ Economie Mondială/ http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=482&idb=21;17. Zaharia, Rodica Milena. Economie Mondială. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21;18. Gabriela Drăgan, Fundamentele comerțului internațional, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=366&idb=23:19. Ana Bal (coordonator), Economie Mondială, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=482&idb=21;20. Rodica Milena Zaharia, Economie Mondială, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21
	82 Seminar  laboratorRow1: Introducere si conceptualizare
	Metode de predareRow1_2: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Notiuni despre PIB
	Metode de predareRow2_2: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Economie nationala. Circuite, dezbateri. cazuri
	Metode de predareRow3_2: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Ordinea economica internationala
	Metode de predareRow4_2: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Institutii financiare internationale
	Metode de predareRow5_2: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Comert international
	Metode de predareRow6: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Dumping, spionaj si sabotaj economic
	Metode de predareRow7: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Strategia Europa 2020
	Metode de predareRow8: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Combaterea crizelor economice
	Metode de predareRow9: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Riscuri in activitatea bancara
	Metode de predareRow10: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Rolul bancilor in dimensiunea criptomonedelor
	Metode de predareRow11: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Rolul corporatiilor in economia mondiala
	Metode de predareRow12: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Diferente de piete si economii
	Metode de predareRow13: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Recapitulare
	Metode de predareRow14: Dezbaterea, studiul de caz, analiza critică 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Capacitatea de înţelegere a conceptelor de bază; cunoaşterea principalelor teorii şi dezbateri teoretice
	102 Metode de evaluare: Examen scris
	fill_8: 60%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Prezenţa şi activitatea în cadrul dezbaterilor
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Participare activăReferat
	fill_11: 40%
	fill_13_2: 0
	fill_14: - răspunsurile să nu cuprindă erori grave - activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminarilor, prezenţă 70 % la seminarii)   - descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaţiei acesteia.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licență
	Programul de studii:  Studii de securitate
	Titular curs: Conf. univ. dr. Mihaela Rovinaru
	Titular seminar: drd. Adina Mihăescu
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 42
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 14
	studiu: 30
	documentare: 20
	pregatire: 30
	examinari: 2
	altele: 
	Total ore studiu individual: 83
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Nu este cazul
	conditii seminar: Nu este cazul
	competente profesionale: - elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii;- asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor;- gestionarea informaţiilor specifice  rezolvării sarcinilor complexe în context  (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), în condiţiile cunoaşterii la nivel avansat a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională;- aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  corespunzatoare diverselor paliere ierahice
	competente transversale: - elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii;- asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor;- gestionarea informaţiilor specifice  rezolvării sarcinilor complexe în context  (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), în condiţiile cunoaşterii la nivel avansat a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională;- aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă în echipă multidisciplinară  corespunzatoare diverselor paliere ierahice
	81 CursRow5: Piata economica internationala
	Metode de predareRow1: expunerea, argumentarea, prelegerea
	Metode de predareRow2: expunerea, argumentarea, prelegerea
	Metode de predareRow3: expunerea, argumentarea, prelegerea
	Metode de predareRow4: expunerea, argumentarea, prelegerea
	Metode de predareRow5: expunerea, argumentarea, prelegerea
	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
	fill_9_2: 
	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinătate;Disciplina propune o abordare care sa ajute la intelegerea si explicarea problemelor economice de mare actualitate (nationale    si internationale), pregateste competente de analiza a  situatiei actuale atat din mediul public cat si din cel privat. Conținutul disciplinei este gândit în așa fel încât să răspunsă cu succes așteptărilor potențialilor angajatori si sa creeze viitori angajati cu o serioasa intelegere a mediului de afaceri, functionarea si securitatea acestuia.
	Domeniul de studiu:  Științe Politice 
	21 Denumirea disciplinei: Securitate economică
	8: expunerea, argumentarea, prelegerea
	6: expunerea, argumentarea, prelegerea
	7: expunerea, argumentarea, prelegerea
	9: expunerea, argumentarea, prelegerea
	11: expunerea, argumentarea, prelegerea
	12: expunerea, argumentarea, prelegerea
	13: expunerea, argumentarea, prelegerea
	14: expunerea, argumentarea, prelegerea
	10: expunerea, argumentarea, prelegerea
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Piata economica internationala
	bce: Crize economice
	cde: Piata monetara si sistemul bancar
	def: Rolul bancilor nationale 
	efg: Comertul online
	fgh: Criptomonede
	ghi: Rolul corporatilor in securitatea economica
	hij: Managementul riscurilor
	ijk: Recapitulare
	Bibliografie_212: Bibliografie obligatorie 1. Romeo-Aurelian POPOVICI, Introducere în economie și securitate financiar-bancară. Note de curs;2. Romeo-Aurelian Popovici, Cicluri, dezechilibre, crize economice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010;3. Mihaela Luțaș, Uniunea Europeană, Mecanismul integrării, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004;4. Crețoiu Gheorghe, Cornescu Viorel, Bucur Ion, Economie, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, București, 2008;5. Mircea COȘEA, Manual de economie;6. Cecilia ILIESCU, Managementul riscului, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2005.Bibliografie opţională7. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, International Economics, Theory and Policy, Seventh Edition, Addison-Wesley Longman, Inc., Pearson International Edition, 2006.8. Ioan Popa ( coord.), Tranzacții de comerț exterior, Bucuresti, Ed. Economică, 20029. Postelnicu, Gheorghe, Postelnicu, Cătălin, Fluxurile investițiilor internaționale, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003;10. Postelnicu, Cătălin, Firmele multinaționale la început de mileniu, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 200611. Răboacă, George. Comșa, Marin. Ciucur, Dumitru. Metodologia cercetării științifice economice. Editura Fundației România de Mâine. București. 2007;12. Stiglitz ,Joseph E. Mecanismele globalizării. Editura Polirom. Iași. 2008;13. Luțaș, Mihaela. Uniunea Europeană: Mecanismul integrării. Editura Dacia. Cluj Napoca. 2004;14. Pop,Dana. Economie internaţională: Suport de curs. 2007;15. Drăgan,Gabriela. Fundamentele comerțului internațional. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=366&idb=23:16. Bal, Ana (coordonator)/ Economie Mondială/ http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=482&idb=21;17. Zaharia, Rodica Milena. Economie Mondială. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21;18. Gabriela Drăgan, Fundamentele comerțului internațional, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=366&idb=23:19. Ana Bal (coordonator), Economie Mondială, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=482&idb=21;20. Rodica Milena Zaharia, Economie Mondială, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=383&idb=21


