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Fișa disciplinei 

Anul academic 2022-2023 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2. Facultatea Studii Europene 
1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 
1.4. Domeniul de studii Științe Administrative 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/ Calificarea Administraţie Europeană / Licențiat în ştiinţe administrative 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Construcție europeană. Instituțiile UE 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Paula Mureșan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Drd. Alexandru Mocernac 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare1 E 2.7 Regimul disciplinei2 OB 

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

3.1 Nr. de ore pe săptămână 4 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. seminar/ 
laborator 

2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ3 56 Din care 3.5. curs 28 Din care 3.6. seminar/ 
laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale4  Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  23 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  14 
Tutoriat  2 
Examinări  2 
Alte activităţi:.................................................. 

 

3.7. Total ore studiu individual 69  
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe  Cunoașterea limbii engleze 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului   
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului   

 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.  
3 La anii terminali, semestrul 2 are doar 12 săptămâni; în rest, 14. 
4 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul orelor de studiu individual, 
distribuite în cele şase rubrici. 



 
 

 

2 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 C1. Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene 
si internationale  

 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 international 
 C6.1 Identificarea principiilor funcționării instituţiilor europene și  organizațiilor 

internaţionale 
 C6.4 Elaborarea de analize de specialitate privind gestiunea şi conducerea organizaţiilor 

internaţionale și a instituțiilor europene 
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 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 
corespunzătoare diverselor paliere ierahice 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Asigurarea cunoaşterii si înţelegerii principalelor noţiuni şi 
concepte privind sistemul instituțional al Uniunii Europene 

 
Obiective specifice 

 Să cunoască structura şi funcţionarea sistemului instituţional al 
UE 

 Să înţeleagă situaţia României în “parcursul” său european 
 Să se familiarizeze cu principalele noţiuni şi concepte 

asociate instituţiilor europene 
 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Introducere: prezentarea disciplinei şi a 

exigenţelor acesteia 
2. Tratatele Uniunii Europene 
3. Comisia Europeană - I: evoluţie istorică, 

organizare internă 
4. Comisia Europeană - II: funcţionare şi 

responsabilităţi 
5. Parlamentul European - I: evoluţie istorică, 

organizare internă, grupuri politice 
6. Parlamentul European - II: funcţionare şi 

responsabilităţi 
7. Consiliul Uniunii Europene: evoluţie 

istorică, organizare internă 
8. Consiliul Uniunii Europene: funcţiuni 
9. Consiliul European: evoluţie istorică, 

funcţiuni 

1. Expunere interactivă-PPT 
 

2. Expunere interactivă-PPT 
3. Expunere interactivă-PPT 

 
4. Expunere interactivă-PPT 

 
5. Expunere interactivă-PPT 

 
6. Expunere interactivă-PPT 

 
7. Expunere interactivă-PPT 

 
8. Expunere interactivă-PPT 
9. Expunere interactivă-PPT 
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10. Banca Centrală Europeană şi Banca 
Europeană de Investiţii: evoluţie istorică, 
organizare internă, funcţiuni 

11. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
evoluţie istorică, organizare internă, 
funcţiuni 

12. Curtea de Conturi evoluţie istorică, 
organizare internă, funcţiuni 

13. Integrând interese – alte interese ale UE: 
Comitetul Economic şi Social, Comitetul 
Regiunilor, evoluţie istorică, organizare 
internă, funcţiuni  

14. Concluzii  

10. Expunere interactivă-PPT 
 
 

11. Expunere interactivă-PPT 
 

12. Expunere interactivă-PPT 
 
 

13. Expunere interactivă-PPT 
 
 
 
14. Discuții 

 
Bibliografie obligatorie: 

1. Paula Mureșan, Elena Grad-Rusu, Știaţi că… Instituţiile Uniunii Europene? Ghid informativ, ISBN 
9786063707223, PUC, 2020 

2. Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, ed. a 7-a, Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2010 

Bibliografie opţională: 

1. Didier Blanc, Béatrice Boissard (coord.), Institutions européennes, Miskolc: Miskolc University Press, 
2008. 

2. Desmond Dinan, Ever Closer Union, Basingstoke, Palgrave, 2009. 
3. Alan Hardcare (ed.), How the EU Institutions Work and How to Work with EU Institutions, Londra: John 

Harper, 2011. 
4. Macmillan, John (2015) European Union Politics, 2nd edition, Palgrave Macmillan. 

 
 

8.2  Seminar Metode de predare Observații 
1. Introducere: prezentarea disciplinei şi a 

exigenţelor acesteia 
2. Tratatele Uniunii Europene 
3. Comisia Europeană: despre Comisia 

Europeană; comisarii; departamente (direcţii 
generale) şi servicii 

4. Comisia Europeană: documente emise, 
statistici şi sondaje 

5. Despre Parlament, puteri şi proceduri, Grupuri 
politice în Parlamentul European 

6. Parlamentul European: funcţionare şi 
responsabilităţi 

7. Consiliul Uniunii Europene: membrii, 
formaţiuni, documente emise 

8. Consiliul Uniunii Europene: atribuții, 
implicare 

9. Consiliul European: rol, membrii, documente 
emise 

1. Dezbatere/proiecte 
 

2. Dezbatere/proiecte 
3. Dezbatere/proiecte 

 
 

4. Dezbatere/proiecte 
 

5. Dezbatere/proiecte 
 

6. Dezbatere/proiecte 
 

7. Dezbatere/proiecte 
 

8. Dezbatere/proiecte 
 

9. Dezbatere/proiecte 
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10.Banca Centrală Europeană şi Banca Europeană 
de Investiţii: evoluţie istorică, organizare internă, 
funcţiuni 
11. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: evoluţie 
istorică, organizare internă, funcţiuni 
12. Curtea de Conturi evoluţie istorică, organizare 
internă, atribuții 
13.Comitetul Economic şi Social, Comitetul 
Regiunilor, evoluţie istorică, organizare internă, 
atribuții 
14. Concluzii  

10. Dezbatere/proiecte 
 
 

11. Dezbatere/proiecte 
 

12. Dezbatere/proiecte 
 

13. Dezbatere/proiecte 
 

 
14. Discuții 

 
Bibliografie obligatorie: 

1. Paula Mureșan, Elena Grad-Rusu, Știaţi că… Instituţiile Uniunii Europene? Ghid informativ, ISBN 
9786063707223, PUC, 2020 

2. Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, ed. a 7-a, Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2010 

 
 
 

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

 

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

nota finală 
10.4 Curs Evaluare sumativă ce ţine seama de: 

- Participarea la cursuri şi implicarea 
în discuţiile pe marginea tematicii 
aferente fiecărui curs 
- Răspunsul la întrebările de examen 
din materia aferentă cursului 

-Evaluarea activităţii de la curs pe 
baza unui algoritm prestabilit și 
anunțat în prima oră de curs/seminar  
-Examen scris 

60% 

Cursul Construcție Europeană. Instituțiile UE reprezintă un complement logic al disciplinelor de europenistică 
predate la Facultatea de Studii Europene. Conţinuturile sale sunt menite să detalieze şi să completeze abordarea 
preponderent istorică şi juridică a studiului efectuat asupra funcţionării Uniunii Europene, prin introducerea în 
ecuaţie a elementului politic şi instituţional. Această disciplină se află, aşadar, în strânsă legătură cu Dreptul 
Comunitar, dar şi cu Istoria Integrării Europene, contribuind la o înţelegere complexă a structurii, organizării şi 
funcţionării Uniunii Europene în contextul actual. Parcurgerea cursului potenţează competenţele acestora în 
probleme politice, economice, sociale, culturale specifice şi asigură dobândirea unor cunoştinţe temeinice 
asupra trăsăturilor generale şi specifice ale guvernării multinivel. 
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10.5 Seminar Evaluare sumativă ce ţine seama de: 
- Participarea la seminarii şi 
implicarea în discuţiile-proiectele 
care au loc în cadrul fiecărui seminar 

proiecte individuale 30% 

Ex officio: 1 point 
10.6 Standard minim de performanță 
Pentru nota 5: 

• Participarea la activitățile de seminar conform 
regulilor universității 

• Performanță la examen și seminar, demonstrând 
că studentul a atins cel puțin 50% din 
cunoștințele necesare cu privire la curs 

 
  

Pentru nota  10: 
• Participare activă la cursuri și seminarii 
• Performanță la examen și seminar, demonstrând 

că studentul și-a însușit cunoștințele privind 
cursul 

  

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 
…………… …………Paula Muresan…… ……Alexandru Mocernac……
   
Data avizării în departament  Semnătura directorului  de departament 
 
……………….    …………Nicoleta Racolța-Paina…………. 

 


