
 
Anexa 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(MASTER) 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social – Politice 

Domeniul de studii Relații Internaționale 

Ciclul de studii MASTER 

Programul de studii/calificarea Managementul Relațiilor Internaționale și Cooperării Transfrontaliere 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Politica de Vecinatate a Uniunii Europene 

Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

Anul de studiu 2 Semestrul 1 Tipul de evaluare examen 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 1 Curs 1 Seminar 1 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

28 Curs 14 Seminar 14 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

II d) Tutorat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi):  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 69 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Structuri si programe de cooperare transfrontalieră în secolul XXI 

 Euroregiunile și cooperare românească transfrontalieră 

Competenţe  Asimilarea cunoştinţelor generale şi de orientare în conformitate cu principiile, instrumentele şi 

problematicile specifice Politicii europene de vecinătate. 

 Conştientizarea problematicii şi temelor aflate în dezbaterea Politicii europene de vecinătate 

 Conturarea viziunii critice asupra realităţilor contemporane şi conştientizarea faptului că Politica 

europeană de vecinătate afectează existenţa şi activitatea umană. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Notebook, videoproiector, ecran de proiecție 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Notebook, videoproiector, ecran de proiecție 

Laborator   

Proiect   

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Competenţe 

profesionale 

 Expunerea conceptelor de bază privind Politica Europeană de Vecinătate;  

 Cunoaşterea principalelor noțiuni vizând Politica Europeana de Vecinătate; 

 Cunoaşterea principiilor care stau la baza elaborării și implementării Politicii Europene de 

Vecinătate. 
Competenţe 

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

transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor 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 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice 

 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) 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 Asimilarea cunoştinţelor generale şi de orientare în conformitate cu principiile, instrumentele şi 

problematicile specifice Politicii europene de vecinătate. 

 Familiarizarea studenţilor cu Politica europeană de vecinătate;  

 Conturarea viziunii critice asupra realităţilor europene şi conştientizarea faptului că structurile, 

politicile și programele europene afectează existenţa şi activitatea fiecăruia dintre noi; 

 Înţelegerea proceselor şi interdependenţelor dintre politicile publice și politica europeană de 

vecinătate. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

 Politica europeană de vecinătate: prezentare generală.  3  prelegerea, 

 conversaţia 

euristică, 

 exerciţiul, 

 dezbaterea, 

 învăţarea prin 

descoperire, 

 problematizarea, 

 studiul de caz,  

 asaltul de idei, 

 

 Temeiul juridic al Politicii Europene de Vecinătate. 2  

 Obiectivele generale ale Politicii Europene de Vecinătate.  2  

 Instrumente ale Politicii Europene de Vecinătate.  3  

 Dimensiuni Regionale ale Politicii Europene de Vecinătate.  3  

 România și Politica europeană de vecinătate 1  

Bibliografie 

 Balaban, Constantin Gh., Politica Europeană de Vecinătate – note de curs, Ed. Universitară, București, 2009 

 Ion, Oana-Andreea, Guvernarea Uniunii Europene, Abordari actuale, Polirom, 2013 

 Mocanu, Oana MIHAELA, Politica Europeană de Vecinătate – realizări și perspective, Ed. Nomina, București, 2010 

 Bordeianu, Doina, Politica Europeană de Vecinătate. Cazul Republicii Moldova și al Ucrainei, Ed.  

 Politica europeană de vecinătate, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html  

 Tratatul privind Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF  

 JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Eastern Partnership - Focusing on key priorities and deliverables, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2016_467_f1_joint_staff_working_paper_en_v3_p1_8733051.pdf  

 EuroNest, http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home  

 Eastern Partnership, Civil Society Forum, http://eap-csf.eu/  
Bibliografie minimală 

 Politica europeană de vecinătate, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html  

 Detalii privind participarea României la programe de cooperare transfrontalieră finanțate prin 

ENI: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Algeria 3  prelegerea, 

 conversaţia 

 

2.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Armenia  

3. Politica europeană de vecinătate (PEV) și Azerbaidjan  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2016_467_f1_joint_staff_working_paper_en_v3_p1_8733051.pdf
http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home
http://eap-csf.eu/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572
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4. Politica europeană de vecinătate (PEV) și Belarus euristică, 

 exerciţiul, 

 dezbaterea, 

 învăţarea prin 

descoperire, 

 problematizarea, 

 studiul de caz,  

 asaltul de idei, 

 metodele 

învăţării gândirii 

critice şi prin 

cooperare 

 

5. Politica europeană de vecinătate (PEV) și Egipt  

6.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Georgia  

7.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Israel 3  

8.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Palestina  

9.Politica europeană de vecinătate (PEV) si Iordania  

10.Politica europeană de vecinătate (PEV) si Libia  

11.Politica europeană de vecinătate (PEV) si Liban   

12.Politica europeană de vecinătate (PEV)  și Moldova  

13.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Maroc 2  

14.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Siria  

15.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Tunisia  

16.Politica europeană de vecinătate (PEV) și Ucraina  

Politica europeană de vecinătate și provocările actuale 6  

Bibliografie 

 Ghica Alexandra (coordonator) – Enciclopedia Uniunii Europene, Ed. Meronia 2006 

 Ion, Oana-Andreea, Guvernarea Uniunii Europene, Abordari actuale, Polirom, 2013 

 Luzarraga Aldecoa Francisco, Llorente Guinea, Mercedes, Europa Viitorului, Tratatul de la Lisabona, Polirom, 

2011 

 Politica europeană de vecinătate, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html 

 Tratatul privind Uniunea Europeană, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF 

 Detalii privind participarea României la programe de cooperare transfrontalieră finanțate prin 

ENI: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572 

 JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Eastern Partnership - Focusing on key priorities and deliverables, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2016_467_f1_joint_staff_working_paper_en_v3_p1_8733051.pdf 

 EuroNest, http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home 

 Eastern Partnership, Civil Society Forum, http://eap-csf.eu/ 

Bibliografie minimală 

 Politica europeană de vecinătate, 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html 

 Detalii privind participarea României la programe de cooperare transfrontalieră finanțate prin 

ENI: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Programul des tudii este autorizat de către Ministerul Educației şi Cercetării, iar disciplina asigură competențele 

şi aptitudinile care răspund  nevoilor asociațiilor profesionale şi angajatorilor publici și privați din domeniu.  

 Aptitudinile şi competențele pe care conținutul disciplinei le asigură cursanților se regăsesc cuprinse în 

clasificarea ocupațiilor din România (Nomenclatorul COR). 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

 cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de bază a 

disciplinei; 

 cunoaşterea elementelor specifice politicii de 

vecinătate a U.E.; 

 capacitatea de a interpreta fenomene şi fapte ce 

privesc politica de vecinătate a U.E; 

 parcurgerea bibliografiei minimale a disciplinei 

 capacitatea de a interpreta fenomene şi fapte ce 

intră în politicii de vecinătate a U.E 

Examen 

Cercetarea unui subiect 

specific și prezentarea 

acestuia sub forma unui 

articol 

50% 

Seminar 

 cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de bază a 

disciplinei; 

 cunoaşterea elementelor specifice politicii de 

vecinătate a U.E.; 

Susținerea unei 

prezentări referitoare la 

analiza relației dintre 

PEV și unul dintre 

50% 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2016_467_f1_joint_staff_working_paper_en_v3_p1_8733051.pdf
http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/cache/offonce/home
http://eap-csf.eu/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572
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 capacitatea de a interpreta fenomene şi fapte ce 

privesc politica de vecinătate a U.E; 

 parcurgerea bibliografiei minimale a disciplinei 

 capacitatea de a interpreta fenomene şi fapte ce 

intră în politicii de vecinătate a U.E 

statele subiect 

Laborator  -   

Proiect  -   

Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea semnificaţiei terminologiei de bază a disciplinei; 

 cunoaşterea elementelor specifice politicii de vecinătate a U.E; 

 parcurgerea bibliografiei minimale a disciplinei; 

 prezentarea  unei teme de seminar. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

27.09.2020 Lector univ. dr. Marcela 

ȘLUSARCIUC 

Lector univ. dr. Marcela 

ȘLUSARCIUC 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector univ. dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 

 

 


