ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

FIŞA DISCIPLINEI

în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul 2015-2016
1.

Date despre program
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Studii Europene
Studii Europene şi Guvernanţă
Relaţii internaţionale şi studii europene
Master
Guvernanţă europeană

1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/ Calificarea
2.

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Analiza economică a deciziilor publice

2.2 Titularul activităţilor de curs

Lect. Dr. Horațiu Dan

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Lect. Dr. Horațiu Dan

2.4 Anul de studiu
3.

2

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de
evaluare

E

2.7 Regimul
disciplinei

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Nr. de ore pe
săptămână
3.4 Total ore din planul de
învăţământ

3

Din care 3.2 curs

2

Din care 3.3 seminar/ laborator

1

42

Din care 3.5 curs

28

Din care 3.6 seminar/ laborator

14

Distribuţia fondului de timp

6 x 25 = 150

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 şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual
108
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6
4.

Precondiţii

4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5.

DF

-

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului

---

5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului

---

Ore
conv.
40
24
34
8
2
-

6.

Competenţele specifice acumulate

profesionale

C1. Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene si
internationale
C3. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene
C4. Proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene
C6. Asigurarea asistentei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor
implicate în procese europene si internationale

transversale

CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la
nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi
străine
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor
paliere ierahice
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii
7.

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiective specifice

8.

Conţinuturi

8.1 Curs
1.
2.
3.

Obiectivul cursului este acela de a-i înzestra pe studenţi cu acele
instrumente conceptuale şi teoretice necesare pentru a înţelege
dinamica și specificul interacțiunii dintre deciziile publice și mediul
economic.
 Cunoaşterea principalelor tipuri de politici publice din sfera
economică și înțelegerea efectelor potențiale pe care
acestea le pot avea asupra mediului economic
 Înțelegerea interacțiunii bidirecționale dintre deciziile
publice și mediul economic

Introducere: Esecul pietei si
interventia statului. Conceptul de
eficienta Pareto. Externalitati.
Analiza cost-beneficiu
Politici fiscale si bugetare 1:
Instrumente si Obiective

Politici fiscale si bugetare 2:
Finantele publice, alegeri
intertemporale si consecintele
economice ale dezechilibrelor.
5. Asistenta financiara externa
acordata statelor. Studii de caz:
Romania si Grecia
6. Politici fiscale si bugetare in
Uniunea Europeana – perspective
ale integrarii fiscale.
7. Politici monetare 1: Instrumente si
obiective
8. Politici monetare 2: Politica
monetara in UE
9. Interactiunea dintre politica
monetara si cea fiscala. Studiu de
caz: criza economica mondiala
10. Politici privind ocuparea fortei de
munca si protectia sociala
11. Politici concurentiale si antitrust

Metode de predare
---

Observaţii

Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



Expunere interactivă



4.

12. Politici comerciale - o perspectiva
Expunere interactivă

europeana
13. Achizitii publice și parteneriatul
Expunere interactivă

public-privat
14. Concluzii
Bibliografie obligatorie:
1. Baldwin, Richard și Wyplosz, Charles (2012) The Economics of European Integration, 4th edition, McGraw Hill.
2. Connolly, Sarah și Munro, Alistar (1999) Economcis of the Public Sector, Prentice Hall.
3. De Grawve, Paul (2013) Economics of Monetary Union, Oxford University Press.
Bibliografie opțională:
1. Levy, John M. (1995) Essential Microeconomics for Public Policy Analysis, Praeger.
2. Miller, Roger Leroy; Benjamin, Daniel K. Și North, Douglass (2005) The Economics of Public Issues,
Pearson/Addison Wesley.
8.2 Seminar/laborator
1.

Introducere

2.

Analiza cost-beneficiu

3.

Politici fiscale si bugetare

4.

Asistenta financiara externa
acordata statelor – focus pe
FMI

5.

Politici monetare

6.

Criza economica

7.

Politici comerciale – Acordul
UE cu SUA / relatia
comerciala cu China

Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă
Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă
Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă
Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă
Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă
Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă
Analiză de text / Studiu de Caz /
Prezentare interactivă

Bibliografie obligatorie:
1.
2.
3.

Baldwin, Richard și Wyplosz, Charles (2012) The Economics of European Integration, 4th edition, McGraw Hill.
Connolly, Sarah și Munro, Alistar (1999) Economcis of the Public Sector, Prentice Hall.
De Grawve, Paul (2013) Economics of Monetary Union, Oxford University Press.

Bibliografie opțională:
1.
2.

Levy, John M. (1995) Essential Microeconomics for Public Policy Analysis, Praeger.
Miller, Roger Leroy; Benjamin, Daniel K. Și North, Douglass (2005) The Economics of Public Issues,
Pearson/Addison Wesley.

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Cursul conține elemente cheie pentru înțelegerea efectelor pe care deciziile publice, în special cele de politică
fiscală, politică monetară și politică comercială, le au asupra mediului socio-economic. Parcurgerea cursului
asigură dobândirea unei serii de competențe și cunoștințe care contribuie atât la dezvoltarea studenților în
vederea ocupării unor poziții interne procesului de luare a deciziilor publice, cât și la creșterea capacității de
analiză și adaptare la mediul politico-economic.
10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs

- Răspunsurile la întrebările de examen
din materia aferentă cursului

Examen scris

70%

10.5 Seminar

Evaluare sumativă ce ţine seama de:

Evaluarea activității de

30%

Participarea la seminarii şi implicarea seminar
în discuţiile care au loc în cadrul
fiecărui seminar
- Realizarea lucrării de seminar
10.6 Standard minim de performanţă
Pentru nota 5:
Pentru nota 10:
 Participare activă la curs şi seminar
 Susţinerea examenului scris şi rezolvarea corecta a
 Susţinerea examenului scris şi rezolvarea corecta a
cel puţin jumătate din subiectele aferente acestei
tuturor subiectelor aferente acestuia
probe
 Parcurgerea bibliografiei obligatorii
 Parcurgerea bibliografiei obligatorii
-

Data completării:

Semnătura titularului de curs:

Semnătura titularului de seminar:

15.09.2015
Data avizării in catedră:
noiembrie 2015

Semnătura şefului de departament:

