
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Politici comunitare 

2.2. Titularul activităților de curs  

2.3. Titularul activităților de seminar  

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

disciplinei 

DOP-DS 

 

 

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

3.1. Număr ore pe săptămână 2 3.2. Din care: curs 2 3.3. seminar/laborator 0 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 3.5. Din care: curs 28 3.6. seminar/ laborator 0 

 Distribuția fondului de timp: ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și 

notițe:  

 20 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

platformele electronice de specialitate: 

 15 

 Pregătire seminarii, teme, referate, prezentări, 

portofolii: 

 15 

 Tutoriat:   

 Examinări:  2 

 Alte activități:   

3.7. Total ore studiu individual 47  

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

 

4. Precondiții(acolo unde este czul) 

4.1. De curiculum   

4.2. De competențe   

 

5. Condiții(acolo unde este cazul) 

5.1. De desfășurare a cursului Realizarea cursului - 

vizualizarea unor documente, 

1.1.   Instituția de învățământ Universitatea din București 

1.2. Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3. Departamentul Relații internaționale și studii europene 

1.4. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/Calificarea Relații internaționale și studii europene 



statistici, modele, hărți 

digitalizate - necesită 

folosirea unui calculator şi 

videoproiector. 

5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului Nu este cazul 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Prezentarea principalelor etape, paradigme şi instrumente ale construcţiei 

europene din perspectiva înfăptuirii politicilor publice; Diferențierea 

metodelor şi proceselor specifice înfăptuirii şi evaluării politicilor UE;  

Prezentarea cadrului instituţional şi politic specific înfăptuirii principalelor 

politici ale UE; Analizarea situaţiei României în înfăptuirea politicilor 

comunitare pe tot “parcursul” său european şi dezvoltarea capacităţii de 

analizare a locului şi rolului României în procesul de extindere; Analizarea 

rolului unora dintre politicile UE în dinamica lor la nivel comunitar şi global, 

precum şi la nivel naţional, regional şi local;  Realizarea de analize de conţinut 

a documentelor comunitare, precum şi a celor de reglementare a principalelor 

politici ale UE; Interpretarea relevanţei şi pertinenţei politicilor UE în raport 

cu obiectivele iniţiale ale acestora; Identificarea problemelor UE şi ale 

României în procesul de aprofundare şi extindere din perspectiva teoriilor 

funcţionaliste şi federaliste; Coroborarea intersectorială şi interdisciplinară a 

cunoştinţelor din diverse domenii conexe politicilor UE şi celor aplicate la 

nivel naţional, precum şi regional; Analizarea impactului aderării României 

la UE din perspectiva înfăptuirii politicilor UE; Deprinderea şi utilizarea unui 

stil tehnic şi logic de elaborare a unor lucrări analitice privind modul de 

implementare a unei politici la nivel comunitar, naţional, regional şi local; 

Formularea unor recomandări şi justificarea adecvată a acestora pentru 

soluţionarea unor cazuri concrete în înfăptuirea politicilor UE la nivelul 

macro; mezo şi micro comunitar. 

C
o
m

p
ee

n
țe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Utilizarea unui stil de comunicare adecvat adresării către un auditoriu 

specializat; Utilizarea unui stil de lucru în echipă; Gândirea şi realizarea de 

acţiuni în spiritul abordării integratoare de gen, de vârstă, de etnie, de 

orientare sexuală, considerente religioase ş.a.;  Luarea în considerare a 

aspectelor ce ţin de bunăstarea publică şi generală; Aplicarea auto-

evaluărilor longitudinale asupra proceselor învăţate, deprinderilor dobândite 

şi necesităţilor de profesionalizare. 

  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1. Obiectivul general Deprinderea abilităţii de a  opera cu noţiunile specifice 

domeniului integrării europene şi studiului politicilor Uniunii 

Europene; 

Posibilitatea de a argumenta rolul politicilor U.E. în cadrul mai 

larg al integrării europene; 

Însuşirea funcţionării, scopurilor, utilităţii şi finalităţii fiecărei 

politici, în special al celor foarte importante şi relevante; 

Capacitatea de a descrie şi înţelege conexiunile dintre politicile 

şi instituţiile europene, precum şi dintre acestea şi evoluţia 

integrării europene, la nivel continental. 

 

7.2. Obiectivele specifice Familiarizarea cu etapele, paradigmele şi instrumentele 

construcţiei europene din perspectiva înfăptuirii politicilor 

publice;  



Cunoaşterea naturii, actorilor şi valorilor UE;  

Cunoaşterea politicilor UE şi a modului de înfăptuire a acestora; 

Cunoaşterea situaţiei României în înfăptuirea politicilor 

comunitare pe tot “parcursul” său european şi dezvoltarea 

capacităţii de analizare a locului şi rolului României în procesul 

de extindere; 

Dezvoltarea capacităţii de a identifica problemele Uniunii şi ale 

României în acest dublu proces: de aprofundare, respectiv, 

extindere din prisma înfăptuirii politicilor comunitare;  

Dobândirea unor competenţe analitice în evaluarea modului de 

înfăptuire a politicilor UE la toate nivelurile de referinţă: 

comunitar; naţional; regional şi local, implicit şi global - acolo 

unde este cazul. 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1 Noţiuni introductive. Instituţiile 

europene şi politicile U.E. derivate din 

tratatele de bază. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

2 Politica Agricolă Comună. Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

3 Justiţie, libertate şi securitate. Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

4 Politica industrială. Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

   

5 Piaţa internă. Comerţ. Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

6 Audiovizual şi media. Cultură. Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

7 Educaţie, formare profesională şi 

tineret. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

8 Combaterea fraudelor. Politica fiscală. 

Politica vamală. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

9 Cercetare şi inovare. Societate 

informaţională/Economia digitală 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

10 Energie. Transporturi. Prelegerea 

participativă, 

 



expunerea, 

exemplificarea 

11 Protecţia consumatorilor. Sănătate 

publică. Mediu. Siguranţa alimentară. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

12 Politică regională. Dezvoltare. Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

13 Extindere. Relaţii externe. 

PESC.Serviciul European de Acțiune 

Externă 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 

 

14 Ocuparea forţei de muncă, afaceri 

sociale şi egalitate de şanse. 

Prelegerea 

participativă, 

expunerea, 

exemplificarea 
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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 lucrari relevante din domeniu, publicate in tara si 

strainatate;  

 Programa analitică este compatibilă cu cele oferite în universităţile de prestigiu din ţară şi 

străinătate;  

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

institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in 

cadrul revistelor de circulatie internatională. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Insusirea 

cunostiintelor 

fundamentale din 

cadrul cursului si din 

bibliografia de 

specialitate. 

Examen scris sau 

modalitatea practică de 

evaluare finală: examen 

oral (subiecte teoretice) 

 

Testarea continuă pe 

parcursul semestrului+ 

Prezență 

70% 

 

 

 

 

30% 

  

10.6. Standard 

minim de 

performanță 

Cunoașterea conceptelor fundamentale, precum și capacitatea de a 

argumenta rolul politicilor U.E. în cadrul mai larg al integrării europene; 

Capacitatea de a descrie şi înţelege conexiunile dintre politicile şi 

instituţiile europene, precum şi dintre acestea şi evoluţia integrării 

europene, la nivel continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Semnătura directorului de departament 
 

 

 Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

   



 


