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Introducere în științe politice

OBIECTIVE*

Aceasta disciplină prezintă economia din punctul de vedere al unui student european complet nou la acest subiect. Stilul conversațional
dar precis este superb pentru prezentarea teoriei economice pozitive pentru oameni responsabili cu luarea deciziilor de mâine. Disciplina
este concepută pentru a oferi studenților o înțelegere conceptuală solidă a subiectului cu ajutorul unor metode moderne acolo unde este
posibil. Se deosebește de toate celelalte discipline economice introductive, subliniind faptul că procesele economice nu au loc în mod
izolat de procesele sociale și politice și prin încurajarea studenților să aplice un mod economic de gândire în viața lor de zi cu zi. Cursul
urmărește structura cursurilor economice tradiționale, în timp ce reflectă structurile economice și instituțiile europene și adaptarea
limbajului și a referințelor culturale pentru publicul european. De exemplu, moneda euro este moneda de bază la care se face referire pe
parcursul cursului, precum și studii de caz și exemple se referă în mare măsură la economia europeană și politicile Uniunii Europene.
Aceste caracteristici sunt evidente atunci când se ocupă cu politica agricolă comună, politica comercială externă a UE, politica în
domeniul concurenței, sistemul de impozitare, sistemul monetar și financiar, zone monetare comune, și Uniunea Economică și
Monetară. Până la sfârșitul cursului, studenții ar trebui să fie în măsură să înțeleagă efectele pe piețele ale politicilor guvernamentale,
precum ar fi stabilirea unui preț minim, un preț maxim, o cotă sau o subvenție; efectele impozitarii și proiectarea sistemelor fiscale
optime, eșecul pieței (concurență imperfectă, externalitați, bunuri publice) și modalități de a face cu ea, politica monetară, politica fiscală,
precum și elaborarea politiciilor economice în Uniunea Europeană.
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE

COMPETENȚE
PROFESIONALE**

C1.1. Utilizarea adecvată a conceptelor de bază din domeniul științelor politice și ale relațiilor internaționale
C1.2. Utilizarea conceptelor fundamentale din științele politice în descrierea și explicarea genezei și derulării unor evenimente și procese
din domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene
C1.3. Analiza unei situații concrete prin aplicarea unor teorii și metode fundamentale din domeniul științelor politice/relațiilor
internaționale
Abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba română și/său engleză, rezolvarea de probleme şi luarea
deciziilor, respectul pentru valorile democratice, autonomia învăţării, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale
1. Supply, demand, and government policies. The case of the EU's Common Agriculltural Policy. 2. The efficiency of markets and the
costs of taxation. The case of the Value Added Tax. 3. Market failure: externalities, public goods, monopoly. The case of EU competition
policy. 4. Output, growth, employment, inflation, income distribution. The case of the EU. 5. Monetary policy in the European Union. The
case of the Euro. 6. Fiscal policy. The case of the EU. 7. Economic policy making. The case of the EU.
Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2014). Economics. 3rd ed. Boston: Cengage Learning.
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1. Supply, demand, and government policies. The case of the EU's Common Agriculltural Policy. 2. The efficiency of markets and the
costs of taxation. The case of the Value Added Tax. 3. Market failure: externalities, public goods, monopoly. The case of EU competition
policy. 4. Output, growth, employment, inflation, income distribution. The case of the EU. 5. Monetary policy in the European Union. The
case of the Euro. 6. Fiscal policy. The case of the EU. 7. Economic policy making. The case of the EU.
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Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2014). Economics. 3rd ed. Boston: Cengage Learning.

REPERE METODOLOGICE***

Metode de predare folosite: prelegerea, analiza, rezolvarea de exerciţii şi probleme, seminarile, prezențiale și online.

EVALUARE

metodele
forme

Evaluare continuă la seminar, examen final
Participare la seminarii (S);
Examenul scris de la finalul semestrului (E).
Nota finală = 50%S + 50%E

ponderea formelor
de evaluare în
formula notei finale
standardele minime Minim nota 5 la seminari, minim nota 5 la examen.
de performanță****
* obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii
** la nivel de descriptor
*** strategia didactică, materiale, resurse
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz
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