
FIȘA DISCIPLINEI 

 

               1.Date despre program 

 

1.1 Instituția de învățământ superior 

 

Universitatea din București 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3 Departamentul 

 

Relații Internaționale și Istorie Universală 

1.4 Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiul/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

          2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Economie Mondială II 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF-

DO 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 10  

Tutoriat: 7 

Examinări: 2 

Alte activităţi: 4 

3.7 Total de ore de studiu individual 58  

3.8 Total de ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

 

           4. Precondiții (acolo unde este czul) 

4.1. De curriculum • 

4.2.De competențe • 

 

          5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului 

 
• 

5.2. De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
• 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          6. Competențele specifice acumulate 

 

Com

pete

nțe 

Prof

esio

nale: 

 

● Utilizarea, cunoaşterea unor concepte, teorii, modele specifice economiei. 

● Înţelegerea contextelor  economiei la nivel microeconomic 

● Aplicarea teoriei în practică prin simulări (studii de caz, grile, probleme) 

●  Explicarea și proiectarea unor situaţii concrete la nivel microeconomic 

● Proiectarea de strategii în domeniul economic. 

● Interpretarea atitudinilor angajaţilor şi managerilor în diverse situaţii 

● Explicarea utilităţii interdisciplinarităţii 

●  Evaluarea performanţei la nivel microeconomic - metode 

● Evaluarea calităţii la nivel microeconomic; standardele de calitate 

Instrumente de investigare a eficienţei microeconomice 

Com

peen

țe 

Tran

sver

sale: 

 
● Cultivarea unor atitudini constructive în contexte organizaţionale variate. 

● Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă în cadrul unor activități la nivel 

microeconomic. 

● Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii 

la cerinţele pieţei muncii 

● Încurajarea unor comportamente morale la nivel de parteneriate 

Promovarea unui sistem de valori coerent (responsabilitate, implicare, moralitate etc.). 

  

             7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 

● Asigurarea unei deschideri asupra chestiunilor şi fenomenelor din 

economia mondială; 

 

7.2. Obiectivele specifice  

● Atingerea de către studenţi a capacităţii de a utiliza noţiunile şi 

cunoştinţele economice la disciplinele de specialitate, ceea ce presupune 

înţelegerea proceselor şi fenomenelor aflate în relaţie cu integrarea 

economică şi globalizarea. 

● Înţelegerea interacţiunilor specifice dintre actorii economici care 

formează economia mondială, interacţiuni care depăşesc planul relaţiilor 

internaţionale devenind relaţii transnaţionale sau interdependenţe 

mondiale, globale; 

● Înţelegerea modalităţilor de soluţionare a unor probleme cu caracter 

global, având caracter economic, şi crearea unui mod de gândire 

economic care să permită evaluarea oportunităţilor şi riscurilor asociate 

acţiunilor adoptate. 

● Elaborarea politicilor macroeconomice, studierea aspectelor 

macroeconomice specifice. 

 

            8. Conținuturi 

8.1.Curs 

 

Metode de predare Observații 

1. Economia ca ştiinţă. Ştiinţele economice. Ce înseamnă 

Economia? De ce studiem Economia? Metode, tehnici şi 

instrumente pentru cercetare şi analiză economică. 

Economia pozitivă şi normativă. Microeconomia. 

Macroeconomia. 

Prelegere 

Exemplificare 

 

 



2. Teoria consumatorului. Utilitatea economică. Legea 

utilităţii marginale şi curba cererii. Echilibrul 

consumatorului. Surplusul consumatorului. 

Prelegere 

Exemplificare 

 

 

3 Teoria economică a firmei. Costurile de producţie şi 

p.rofitul. Factorii de producţie. Randamentele factoriale şi 

de scară. Analiza pe termen scurt şi pe termen lung. 

Prelegere 

Exemplificare 

 

 

4. Cererea, oferta şi preţul. Cererea. Elasticitatea cererii. 

Oferta. Elasticitatea ofertei. Preţul. Intervenţia guvernului 

asupra preţurilor. 

Prelegere 

Exemplificare 

 

 

5. Concurenţa şi preţul. Conţinutul şi funcţiile 

concurenţei. Preţurile minime şi maxime. 

Prelegere 

Exemplificare 

 

6. Concurenţa perfectă şi concurenţa imperfectă.  

Monopolul. Concurenţa monopolistică. Oligopolul. 

Formarea preţului pe diferite tipuri de pieţe. 

Prelegere 

Exemplificare 

 

 

7.Eficienţa şi eşecul pieţelor. Externalităţi. Bunuri 

publice. Obiectivele guvernului. Instrumentele şi 

performanţa intervenţiei guvernamentale. 

Prelegere 

Exemplificare 

 

 

 

Bibliografie: 

 

1) R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz, Macroeconomie, Bucureşti, Ed.  Economică, 2007. 

2) J. Stiglitz, C. Walsh, Economie, , Bucureşti, Ed. Economică, 2005. 

3) Al. D. Albu (coordonator), Cooperarea economică internaţională, Bucureşti, Ed. Expert, 1995. 

4) Constantin Moisiuc (coordonator), Economie internaţională, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de 

Mâine, 2001. 

5) Popa (coordonator), Tranzacţii comerciale internaţionale, Bucureşti, Ed. Economică, 1997. 

6) M. Băcescu,, A. Băcescu, Macroeconomia, Bucuresti, Ed. ALL, 1993. 

7) N. Chiriţă, E. Scarlat, Politici macroeconomice, Bucureşti, Ed. Economică, 1998. 

8) R. Dornbusch, Microeconomia, Timişoara, Ed. Sedona, 1997. 

9) H. Frisch, Teorii ale inflatiei, Timişoara, Ed. Sedona, 1997. 

10) M. Frois, Economie politica. Humanitas, 1994. 

11) P. Fudulu, Macroeconomie. Ed. Hiroyuki, 1997. 

12) R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia, Budapesta, KJK, 1997. 

13) M. Herland, Auto-manuel de macroeconomie. Economica, Paris, 1990. 

14) G. Mankiw, Makrookonomia. Osiris. 1999. 

15) R.G. Lipsey, K.A. Chrystal, Economie pozitivă, Bucureşti, Ed. Economică, 1999. 

16) P. Samuelson, W. Nordhaus, Economie politică, Bucureşti, Ed. Teora, 2000. 

17) M. Vorzsak, Macroeconomie, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2001. 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

Ciclurile economice. Dezvoltarea ciclică. Tipologia ciclurilor 

economice. Ciclul afacerilor. 

Studii de 

caz/Dezbatere 

 

Politici macroeconomice. Politica fiscală şi monetară. Politici 

anticiclice. 

Studii de caz/Dezbatere  

Macroeconomia deschisă. Balanţa comercială. Politici 

comerciale 

Studii de caz/Dezbatere  

Cererea şi oferta de valută. Factori care influenţează cursul de 

schimb. Balanţa de plăţi externe. Datoria externă. 

Studii de caz/Dezbatere  

Bibliografie 

 

 
 
 
 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  
 

● Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate în țara și străinătate. 

● Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituțiilor 

de profil sau al unor conferințe știintifice internationale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de 

circulație internațională. 

 

 

         10. Evaluare 

 

  Tip activitate 

 

10.1Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3.Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

 

 

Însușirea informațiilor aferente 

cursului și 

bibliografiei obligatorii.  

 

Lucrare scrisă 

 
   70% 

10.5 Seminar/laborator 

 

Evaluarea activității 

individuale pe parcursul 

semestrului 

Intervenții 

individuale,elaborarea 

de referate 

 
    30% 

10.6.Standard minim 

de performanță 

Cunoașterea și operarea cu conceptele și noțiunile de bază  utilizate. 

 

 

 

  

  

  Semnătura titularului de curs              Semnătura titularului de seminar 

 

             

 

 Semnătura directorului de departament 

 

        



 


