
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Economie mondială 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Balla Emese 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Lect. univ. dr. Balla Emese 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 2 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DF 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBGG0031 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

5 Din care: 3.2. curs 3 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

70 Din care: 3.5. curs 42 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

28 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 55 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 30 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 11 

d) Tutoriat 2 

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competențe - 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

- Utilizarea fundamentelor și conceptelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor 

europene și internaționale. Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi 

internaţionale prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor 

internaționale. Aplicarea cunoștințelor teoretice la gestionarea politicilor publice în contextul 

guvernanței locale. 

- Cunoștințe generale de calcul matematic, cunoștințe de calcul în excel și cunoștințe de analiză a 

unei situații financiare prin exprimare în scris. Cunoașterea la nivel de utilizator avansat a 

software-elor din gama Office, preferabil și SPSS. Colectarea și prelucrarea datelor în cercetarea 

științelor sociale, incluzând atât metode cantitative (prelucrarea statistică a datelor), cât și metode 

calitative (de exemplu, analiza presei și a conținutului, interviuri pe teren). Compilarea de rapoarte 

de cercetare, broșuri, prezentări, materiale de știri. 

- Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi 

internaţionale. Identificarea cadrului european şi internaţional relevant în domeniul elaborării 

proiectelor. Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale. Elaborarea unui proiect de interes 

local compatibil cu programele europene sau internaţionale. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 

nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine. Capacitate de prezentare a unor rapoarte de cercetare. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Introducere. Noţiuni de bază. Microeconomie, Prelegere utilizând prezentări 3 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală dotată cu videoproiector şi tablă. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Sală dotată cu videoproiector, calculatoare şi tablă. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Înţelegerea proceselor, fenomenelor şi interdependenţelor care determină 

situaţia economiei mondiale. 

7.2. Obiectivele specifice 

 
 Prezentarea procesului de globalizare şi a interdependenţelor economice 

care se observă în sistemul economic mondial şi în relaţiile economice 

internaţionale;  

 Prezentarea caracteristicilor diferitelor integrări economice regionale; 

 Înţelegerea mai bună a acestor procese necesită cunoştinţe de bază de 

micro- şi macroeconomie. Astfel, în cadrul disciplinei, studenţii vor 

dobândi cunoştinţe de bază şi în aceste două domenii; 

 Cunoaşterea noţiunilor economice de bază. 



macroeconomie, economie mondială. Mecanismul de 

piaţă, rolul guvernului  

Power Point 

 

2. Cererea şi comportamentul consumatorului. 

Alegerea consumatorului şi utilitatea economică. 

Principiul utilităţii marginale descrescânde 

3 ore  

3. Oferta şi comportamentul producătorului. Producţia 

marginală 

3 ore 

4. Tipuri de piaţă: piaţa cu concurenţa perfectă, pieţe 

cu concurenţa imperfectă: monopolul, oligopolul, 

concurenţa monopolistică. Piaţa factorilor de producţie 

3 ore  

5. Introducere în macroeconomie, indicatorii principali 

ai macroeconomiei 

3 ore 

6. Producerea, distribuţia şi utilizarea venitului 

naţional. Creşterea economică  

3 ore  

7. Ocuparea forţei de muncă şi şomajul. Banii şi 

inflaţia 

3 ore 

8. Sistemul bancar, funcţionarea pieţelor financiare şi 

de capital  

3 ore  

9. Economia mondială la începutul secolului XXI. 

Globalizarea şi interdependenţe în economia mondială 

3 ore 

10. Comerţul exterior 3 ore  

11. Instituţiile şi procesele de reglementare a 

comerţului internaţional al mărfurilor şi al serviciilor 

3 ore 

12. Investiţii străine şi rolul companiilor transnaţionale 3 ore  

13. Organizarea spaţială a economiei mondiale. 

Integrări regionale în economia mondială  

3 ore 

14. Sistemul financiar internaţional 3 ore  

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

1. Suport de curs elaborat de titularul disciplinei în format electronic. 

2. Blahó András (ed.): Világgazdaságtan, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008. 

3. Paul Samuelson, William Nordhaus: Közgazdaságtan, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 

4. N. Gregory Mankiw: Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 

5. Simona Moagăr Poladian (coord.): Oportunități pentru România din perspectiva contextului internațional 

generat de criza COVID 2019, Academia Română, București mai 2020, https://academiaromana.ro/SARS-

CoV-2/doc/d09-OportunitatiRomania-COVID9.pdf 

6. IMF: World Economic Outlook, October 2022,  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 

7. Csaba László: Válság, gazdaság, világ: adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez, 

1988-2018, Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018. 

 

Bibliografie opțională 

8. Halmai Péter: Európai gazdasági integráció, Dialóg Campus, Budapest, 2020. 

9. Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai, Napvilág Kiadó, Budapest, 2011. 

10. Florin Bonciu: Economie mondială a secolului XXI: o lume multipolară în căutarea unei noi 

paradigme, Pro Universitaria, Bucureşti, 2012. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Seminar introductiv Dezbatere 2 ore 

2. Rezolvarea problemelor de microeconomie: cererea, 

utilitatea economică 

Rezolvarea individuală şi în 

grup a problemelor, rezolvarea 

problemelor la tablă, explicație 

2 ore 

https://academiaromana.ro/SARS-CoV-2/doc/d09-OportunitatiRomania-COVID9.pdf
https://academiaromana.ro/SARS-CoV-2/doc/d09-OportunitatiRomania-COVID9.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022


3. Rezolvarea problemelor de microeconomie: oferta, 

producţia marginală, costul de producţie 

Rezolvarea individuală şi în 

grup a problemelor, rezolvarea 

problemelor la tablă, explicație 

2 ore 

4. Rezolvarea problemelor de microeconomie: 

echilibrul pieței 

Rezolvarea individuală şi în 

grup a problemelor, rezolvarea 

problemelor la tablă, explicație 

2 ore 

5. Analiza unor indicatori macroeconomici din 

România 

Lucru în grup, prelucrarea 

datelor statistice, prezentare 

individuală 

2 ore 

6-7. Rezolvarea problemelor de macroeconomie: 

producerea şi utilizarea venitului naţional, creşterea 

economică 

Rezolvarea individuală şi în 

grup a problemelor, rezolvarea 

problemelor la tablă, explicație 

4 ore 

8. Analiza unor indicatori ai pieței forței de muncă și 

ai pieței monetare din România  

Lucru în grup, prelucrarea 

datelor statistice, prezentare 

individuală 

2 ore 

9. Analiza principalilor indicatori economici la nivel 

internațional 

Lucru în grup, prelucrarea 

datelor statistice, prezentare 

individuală 

2 ore 

10-11. Analiza indicatorilor de comerț exterior la nivel 

internațional 

Lucru în grup, prelucrarea 

datelor statistice, prezentare 

individuală 

4 ore 

12-13. Evaluarea cunoştinţelor sub forma unei 

întreceri 

Evaluarea cunoştinţelor sub 

forma unei întreceri 

4 ore 

14. Analiza indicatorilor financiari la nivel 

internațional 

Lucru în grup, prelucrarea 

datelor statistice, prezentare 

individuală 

2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

1. Suport de curs elaborat de titularul disciplinei în format electronic. 

2. Berde Éva, Kopányi Mihály, Vági Márton: Mikroökonómiai példatár és feladatgyűjtemény, Nemzeti 

Tankkönyvkiadó, Budapest, 2006. 

3. Péter György, Kinter Tünde, Pajzos Csaba: Makroökonómia feladatok, Scientia, Cluj-Napoca, 2003. 

4. Simona Moagăr Poladian (coord.): Oportunități pentru România din perspectiva contextului internațional 

generat de criza COVID 2019, Academia Română, București mai 2020, https://academiaromana.ro/SARS-

CoV-2/doc/d09-OportunitatiRomania-COVID9.pdf 

5. IMF: World Economic Outlook, October 2022. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 

6. Csaba László: Válság, gazdaság, világ: adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez, 

1988-2018, Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2018. 

7. Pagina web a Institutului Național de Statistică, www.insse.ro 

8. Pagina web a Băncii Mondiale: http://data.worldbank.org/indicator 

9. Pagina web a Fondului Monetar Internațional http://www.imf.org/en/data 

10. Pagina web Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat 

 

Bibliografie opțională 

11. Halmai Péter: Európai gazdasági integráció, Dialóg Campus, Budapest, 2020. 

12. Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai, Napvilág Kiadó, Budapest, 

2011. 

13. Florin Bonciu: Economie mondială a secolului XXI: o lume multipolară în căutarea unei noi paradigme, 

Pro Universitaria, Bucureşti, 2012. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Acest curs oferă cunoştinţe aprofundate în domeniu, totodată are un caracter interdisciplinar. 

https://academiaromana.ro/SARS-CoV-2/doc/d09-OportunitatiRomania-COVID9.pdf
https://academiaromana.ro/SARS-CoV-2/doc/d09-OportunitatiRomania-COVID9.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
http://www.insse.ro/
http://data.worldbank.org/indicator
http://www.imf.org/en/data
http://ec.europa.eu/eurostat


Contribuie 

- la dezvoltarea capacităţii şi a dorinţei de a accesa cele mai recente informaţii,  

- la dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de lucru în echipă  

- la cunoaşterea limbajului special. 

Conținutul disciplinei este analizat periodic în discuții cu reprezentanți ai mediului de afaceri, angajatori din 

domeniu, precum și cu cadre didactice de la alte facultăți și universități, în vederea adaptării permanente la 

cerințele pieței forței de muncă. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezenţă obligatorie de minim 50% la cursuri şi de minim 70 % la seminarii. Neîmplinirea cerinţelor de 

prezenţă la cursuri sau la seminarii implică predarea unor lucrări adiţionale. În cazul în care studentul nu 

îndeplineşte cerinţele minime de prezenţă nici la curs, nici la seminar, poate să se prezinte numai la 

reexaminare. Studentul care nu are minim 3 prezenţe în total, poate să se prezinte numai la reexaminarea din 

septembrie. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

finală 

10.4. Curs Completitudinea şi 

corectitudinea 

cunoștințelor, utilizarea 

cunoștințelor în 

interpretarea unor 

situații, gradul de 

asimilare a limbajului de 

specialitate. 

Examen după subiecte 

formulate şi test 

75% 

10.5.  Seminar Prezenţă activă la 

seminar 

 

 

Temeinicia 

cunoștințelor, utilizarea 

cunoștințelor în 

interpretarea unor situații 

Aprecierea modului de 

pregătire ritmică prin 

prezență activă 

 

Evaluarea cunoştinţelor 

sub forma unei întreceri. 

10% 

 

 

 

15% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

Obţinerea notei minime de 5 la examen, obținerea notei finale 5. 

 

 


