
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 Politici comunitare IV. Politici industriale, comerciale 

şi de transport în UE 

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 III 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0091 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

48 Din care: 3.5. curs 24 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

24 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 27 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 9 

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

teren 

5 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 1 

e) Examinări  2 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



f) Alte activități:   

 

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
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ţe

 p
ro
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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. 

- Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale.Capacitate de realizare 

a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, care pot servi ca și fundal 

pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de reprezentare a intereselor. 
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 - 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. 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice. 

Capacitatea de lucru cu termene limită. Abilități de comunicare si conversație. Capacitatea de a 

aborda persoane necunoscute și câștigarea încrederii lor, încât să facă o investiție prin intermediul 

fondurilor nerambursabile. 

- 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) 

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, tablă, calculatoare. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea cunoştinţelor pentru interpretarea corectă a proceselor negocierii 

internaţionale între diferite grupuri cu interese diverse în domeniul politicilor 

industriale, comerciale şi de transport în UE 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Prezentarea conţinutului, etapelor de formare şi direcţiilor de dezvoltare ale 

politicii industriale, de transport şi ale politicii comerciale a Uniunii 

Europene 

Prezentarea modului de aplicare a acestor politici în România 



 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Introducere. Politica comercială şi relaţiile 

comerciale internaţionale ale UE I 

Prelegere utilizând prezentare 

Power Point 
Sistematizare 

2 ore 

2. Politica comercială şi relaţiile comerciale 

internaţionale ale UE II 

2 ore 

3. Formarea Pieţei Interne – etapele formării, cadrul 

legal al funcţionării, libera circulaţie a mărfurilor, 

serviciilor, capitalelor şi a persoanelor 

2 ore 

4. Dezvoltarea şi caracteristicile principale ale politicii 

industriale a Uniunii Europene  

2 ore 

5. Politica antreprenorială a Uniunii Europene 2 ore 

6. Politica concurenţială a Uniunii Europene 2 ore 

7. Politica de cercetare-dezvoltare a Uniunii Europene 2 ore 

8. Politica energetică a Uniunii Europene. Provocări 

globale în sectorul energetic 

2 ore 

9. Politica de transport a Uniunii Europene I 2 ore 

10. Politica de transport a Uniunii Europene II 2 ore 

11. Programul TEN 2 ore 

12. Sistematizarea materiei. Sistematizare 2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

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

2. Vincze Mária: Európa gazdaságtana – az európai integráció elméleti és gyakorlati kérdései, Presa 

Universitară Clujeană, 2008. 

3. Kende Tamás-Szűcs Tamás (ed.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Complex Kiadó Jogi és 

Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2011. 

4. Halmai Péter (ed.): A Gazdasági és Monetáris Unió jövője: európai perspektívák, Ludovika Egyetemi 

Kiadó, Budapest, 2021. 

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

6. Pagina UE: https://europa.eu/european-union/index_hu 

 

Bibliografie facultativă 

7. Soós Edit: A mélyülő európai integráció, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2013. 

8. Andrei C. Liviu: Economie Europeană, Editura Economică, 2009. 

*** Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Bucureşti, Paideia, 2018. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-

Rom%C3%A2niei-2030.pdf 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Studiul de caz – teorie și metodologie. Ce este Explicație, dezbatere. 2 ore 

Legat de aceste politici considerăm necesară şi parcurgerea politicii 

concurenţiale, antreprenoriale, de cercetare-dezvoltare şi a politicii energetice 

a Uniunii Europene.   

https://europa.eu/european-union/index_hu
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf


studiul de caz? Cum să scriem un studiu de caz bun?   

2. Analiza statisticilor internaționale și naționale în 

domeniul politicii comerciale 

Analiza datelor statistice, 

prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

3. Analiza proceselor privind piața internă a UE Analiza datelor statistice, 

prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

4.  Studiul de caz 1: Situația industriei extractive în 

România (de ex. cazul proiectului minier de la Roşia 

Montană) 

Prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

5. Studiul de caz 2: Situația industriei prelucrătoare în 

România (de ex. cazul privatizării Oltchim-ului) 

Prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

6. Analiza statisticilor internaționale și naționale în 

domeniul politicii antreprenoriale 

Analiza datelor statistice, 

prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

7. Analiza statisticilor internaționale și naționale în 

domeniul politicii de cercetare 

Analiza datelor statistice, 

prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

8. Studiul de caz 3: Situația sectorului energetic în 

România 
Prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

9. Analiza statisticilor internaționale și naționale în 

domeniul politicii energetice 

Analiza datelor statistice, 

prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

10. Studiul de caz  4: Construirea autostrăzilor în 

România, cu un accent deosebit asupra situației 

autostrăzii din Transilvania de Nord 

Prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

11. Studiul de caz  5: Situația transportului feroviar în 

România 

Prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

12. Analiza statisticilor internaționale și naționale în 

domeniul politicii de transport 

Analiza datelor statistice, 

prezentare individuală, 

dezbatere 

2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

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

2. Vincze Mária: Európa gazdaságtana – az európai integráció elméleti és gyakorlati kérdései, Presa 

Universitară Clujeană, 2008. 

3. Kende Tamás-Szűcs Tamás (ed.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Complex Kiadó Jogi és 

Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2011. 

4. Halmai Péter (ed.): A Gazdasági és Monetáris Unió jövője: európai perspektívák, Ludovika Egyetemi 

Kiadó, Budapest, 2021. 

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

6. Pagina UE: https://europa.eu/european-union/index_hu 

7. Pagina Institutului Național de Statistică: http://www.insse.ro/cms/ 

8. Pagina Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/home? 

 

Bibliografie facultativă 

9. Soós Edit: A mélyülő európai integráció, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2013. 

10. Andrei C. Liviu: Economie Europeană, Editura Economică, 2009. 

*** Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Bucureşti, Paideia, 2018. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-

2030.pdf 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

https://europa.eu/european-union/index_hu
http://www.insse.ro/cms/
https://ec.europa.eu/eurostat/home
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf


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

Contribuie 

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

- la dezvoltarea capacităţii scrierii unui studiu de caz propriu şi prezentarea acestuia 

- 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 și 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, sau nu participă la prezentarea referatului poate să 

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

în perioada de reexaminare suplimentară. 

 

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 

70% 

10.5.  Seminar Calitatea referatului de la 

seminar (70 %) 

Calitatea prezentării de 

la seminar (30 %) 

Predarea și susținerea unui 

referat 

25% 

 

 

 

Prezenţă activă 

 

Aprecierea modului de 

pregătire ritmică prin 

prezență activă 

5% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

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


