
 

1/3 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava  

FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și Geografie 

Departamentul Științe Umane și Social Politice 

Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

Ciclul de studii Licență 

Programul de studii/calificarea Relaţii internaţionale şi studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Introducere în politicile comune ale UE 
Titularul activităţilor de curs Lector dr. Marcela Șlusarciuc 

Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Violeta Epure 

Anul de studiu II Semestrul II/4 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 55 

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

Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Studiul Instituțiilor politice 

Competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului   

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar   

Laborator   

Proiect   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Proiectarea de strategii politice in contexte local, regionale, nationale si globale 

Elaborarea si gestionarea proiectelor, planurilor, programelor si actiunilor social-politice 

 

Competenţe 

transversale 

Identificarea nevoii de formare profesionala si realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, prin 

utilizarea eficienta a surselor si resurselor de comunicare si formare profesionala (internet, baze de 

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

 

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

Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al cursului este înțelegerea cadrului politicilor Uniunii Europene  

Obiective specifice  Corelarea arhitecturii instituțiilor europene cu politicile UE; 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

 Analiza politicilor europene 

 Analiza principalelor modalităţi de cooperare între actorii implicați in politici 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

 Cadrul de reglementare al institutiilor si politicilor europene -  3 Prelegere interactiva  

Online 

 

 Sistemul institutional al Uniunii Europene – structura generala 3 Prelegere interactiva  

Online 
 

 Domeniile de actiune ale Uniunii Europene 

 Cele patru libertati fundamentale 

6 Prelegere interactiva  

Online 
 

 Procesul decizional al Uniunii Europene 

 Analiza procesului de decizie in cadrul UE si a colaborarii 

institutionale 

4 Prelegere interactiva  

Online 

 

 Analiza sistemului politicilor UE 6 Prelegere interactiva  

Online 

 

 Cooperare si dialog institutional 2 Prelegere interactiva  

Online 
 

 Principii aplicabile în dezvoltarea politicilor comune 2 Prelegere interactiva  

Online 

 

 Aspecte de guvernanță în stabilirea politicilor comune 2 Prelegere interactiva  

Online 
 

Bibliografie 

 Alina-Mihaela Conea, Politicile Uniunii Europene 2019, Editura Universul Juridic, 2020 

 Maria-Beatrice Berna Drept si politici ale Uniunii Europene, Universul juridic, 2019 

 Marius Profiroiu – Institutii si politici europene, Editura Economica, 2008 

 Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, ed.5, Editura C.H. Beck, 2006 

 Jean Luc Sauron – Curs de instituții europene, Editura Polirom, 2010 

 Marin Dinu, Cristian Socol, Aura Niculescu – Fundamentarea si coordonarea politicilor economice in Uniunea 

Europeana, Editura Economica, 2006 

 Tratatul Uniunii Europene 

 Tratatul de Functionare a Uniunii Europene 

 europa.eu 
Bibliografie minimală 

 Alina-Mihaela Conea, Politicile Uniunii Europene 2019, Editura Universul Juridic, 2020 

 Maria-Beatrice Berna Drept si politici ale Uniunii Europene, Universul juridic, 2019 

 Jean Luc Sauron – Curs de instituții europene, Editura Polirom, 2010 

 Tratatul Uniunii Europene 

 Tratatul de Functionare a Uniunii Europene 

 europa.eu 
 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

 Politica agricola comuna si dezvoltarea rurala 

 Politica in domeniul cercetarii 

2 Prelegere interactiva 

videoproiector 
 

 Politica in domeniul concurentei 

 Politica in domeniul educatiei si formarii 

profesionale 

2 Prelegere interactiva 

videoproiector 
 

 Politica in domeniul energiei 

 Politica industriala 

2 Prelegere interactiva 

videoproiector 
 

 Politica privind protectia mediului inconjurator 

 Politica monetara 

2 Prelegere interactiva 

videoproiector 
 

 Piata interna 

 Politica privind dezvoltarea regionala 

2 Prelegere interactiva 

videoproiector 
 

 Politica privind securitatea 

 Politica sociala si de ocupare 

2 Prelegere interactiva 

videoproiector 
 

 Politica transporturilor 

 Politica vamala 

2 Prelegere interactiva 

videoproiector 
 

Bibliografie 

 Alina-Mihaela Conea, Politicile Uniunii Europene 2019, Editura Universul Juridic, 2020 



Programa analitică / Fişa disciplinei 

 Maria-Beatrice Berna Drept si politici ale Uniunii Europene, Universul juridic, 2019 

 Marius Profiroiu – Institutii si politici europene, Editura Economica, 2008 

 Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, ed.5, Editura C.H. Beck, 2006 

 Jean Luc Sauron – Curs de instituții europene, Editura Polirom, 2010 

 Marin Dinu, Cristian Socol, Aura Niculescu – Fundamentarea si coordonarea politicilor economice in Uniunea 

Europeana, Editura Economica, 2006 

 Constantin Gheorghe Balaban, Politica Europeana de Vecinatate, note de curs,  Editura Universitara, 2009 

 Tratatul Uniunii Europene 

 Tratatul de Functionare a Uniunii Europene 

 europa.eu 
Bibliografie minimală 

 Alina-Mihaela Conea, Politicile Uniunii Europene 2019, Editura Universul Juridic, 2020 

 Maria-Beatrice Berna Drept si politici ale Uniunii Europene, Universul juridic, 2019 

 Jean Luc Sauron – Curs de instituții europene, Editura Polirom, 2010 

 Tratatul Uniunii Europene 

 Tratatul de Functionare a Uniunii Europene 

 europa.eu 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si strainatate; 

 Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor institutiilor de profil 

sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in cadrul revistelor de circulatie 

nternationala. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 

nota finală 

Curs 

Însușirea informaţiilor aferente cursului și 

bibliografiei obligatorii cat si a temelor ce 

trebuie pregatite pe parcursul semestrului. 

Capacitatea de analiza a modului de 

implementare a unei politici intr-unul dintre 

statele membre 

Examen oral 50% 

Seminar 

Capacitatea de analiza a modului de 

implementare a unei politici intr-unul dintre 

statele membre  

Implicare in activitatile de seminar 

Proiect individual pe o tema de 

analiza a sistemului și modului de 

implementare a unei politici intr-

unul dintre statele membre 

50% 

Laborator  -   

Proiect  -   

Standard minim de performanţă 

 Prezentarea sintetica a notiunilor teoretice deprinse la curs 

 Intelegerea sistemului de pregatire si aplicare a politicilor la nivelul UE 

 Transmiterea temelor obligatorii 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

27/09/2021 Lector dr. Marcela Șlusarciuc Lector dr. Violeta Epure 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27/09/2021 

 

Lector dr. Marcela Șlusarciuc 

 

Data aprobării în Consiliul facultăţii Semnătura decanului 

27/09/2021 

 

Conf. univ. dr. Florin PINTESCU 

 


