
 
 

   

 

 
FIȘA DISCIPLINEI 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:         curs 2   seminar/laborator 2 

3.2 Total ore din planul de învățământ 56 din care:     curs 28   seminar/laborator 28 

3.3 Distribuția fondului de timp  

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 38 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activități................................... - 

 

3.4 Total ore studiu individual 94 

3.5 Total ore pe semestru 150 

3.6 Număr de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice 

1.3 Departamentul SP/RISE 

1.4 Domeniul de studii Științe Politice 

1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii / Calificarea Științe politice  

1.7 An universitar de studiu III 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere în studii europene 

2.2 Titularul activităților de curs CONF. DR. BOGDAN ŞTEFANACHI 

2.3 Titularul activităților de seminar ASIST. DR. OLESEA TARANU 

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare M/E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiții (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competențe Nu este cazul 

5. Condiții (dacă este cazul) 

5.1 De desfășurare a cursului 40% Platforma Online 

5.2 De desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

25% Platforma Online 



 
 

   

 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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 însuşirea principalelor concepte precum şi a diacroniei asociate cu înţelegerea 
procesul de integrare europeană; 

 însuşirea cunoştinţelor relevante pentru interpretarea dinamicii interacţiunii dintre 
spaţiul naţional şi cel comunitar; 

 cunoaşterea principalelor cadre teoretice privind integrarea europeană şi înţelegerea 
legăturii dintre dezvoltarea teoriilor integrării şi evoluţia Uniunii Europene  

 dezvoltarea capacităţii de analiză critică a transformării Uniunii Europene sub impactul 
globalizării precum şi dobândirea cunoştinţelor necesare aproprierii acestei 
transformări. 
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 dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, precum şi a abilităţilor de comunicare orală 
şi scrisă atât în limba maternă cât şi într-o limbă străină; 

 demonstrarea preocupării pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea 
abilităţilor de gândire critică; 

 dezvoltarea capacităţii de a identifica aspectele strategice şi de a anticipa evoluţiile, de 
a stabili priorităţi şi a găsi soluţiile adecvate; 

 participarea la proiecte care îmbină cunoştinţele teoretice cu valenţele practice, 
necesare pentru angajarea cu succes pe piaţa muncii. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 

7
.1
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l  cunoașterea la un nivel minimal a principalelor cadre teoretice care permit 
structurarea explicațiilor privitoare la dinamica integrării europene 

 înțelegerea și cunoașterea la un nivel minimal a intensiunii şi extensiunii conceptelor 
asociate celor două axe ale integrării europene – extinderea și aprofundarea 

 înțelegerea minimală a naturii în schimbare a ordinii mondiale după sfârșitul 
Războiului Rece și a implicațiilor asupra declanșării procesului de integrare 
europeană 

 înțelegerea minimală a ordinii instituționale specifice Uniunii Europene precum și a 
raporturilor dintre principalele instituții europene 

 realizarea la un nivel minimal a activității de seminar 
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 cunoașterea principalelor momente și evenimente care au marcat declanșarea 
procesului de integrare europeană 

 cunoașterea cadrului instituțional al Uniunii Europene 

 cunoașterea principalelor cadre analitice ale procesului de integrare europeană 

8. Conținut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1.  
Ideea Unității Europene  

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

2.  
Evoluția istorică – Transformarea 
Europei Occidentale (Divizările 
istorice, Transformarea postbelică) 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

3.  
Crearea Comunității Europene 
(Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui și Oțelului (CECO)) 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 



 
 

   

 

4.  
Crearea Comunității Europene (de 
la CECO la CEE) Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

5.  
De la Comunitatea Europeană la 
Uniunea Europeană Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

6.  
Procesul de integrare europeană 
(Extinderea integrării europene) Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

7.  
Procesul de integrare europeană 
(Aprofundarea (adâncirea) 
integrării europene) 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

8.  
Obiectivele Uniunii Europene 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

9.  
Funcționarea Uniunii Europene 
(„Triunghiul decizional” / Alte 
instituții și organisme) 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

10.  
Teorii ale integrării europene:  
Federalism Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

11.  
Teorii ale integrării europene:   
Funcționalism / Neo-funcționalism Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

12.  
Teorii ale integrării europene:    
Interguvernamentalism/ 
Interguvernamentalismul liberal 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

13.  
Teorii ale integrării europene:     
Teoria guvernării la mai multe 
niveluri l 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

14.  
Curs final - concluzii 

Prelegere, întrebări, discuții critice 1 curs (2 ore) 

Bibliografie:  

 Kaiser Wolfram, Varsori, Antonio, European Union History: Themes and Debates, Palgrave 
Macmillan, 2010 

 Dinan, Desmond, Ever Closer Union. An Introduction to European Integration, Palgrave, 2003. 

  Warleigh-Lack, Alex, European Union: The Basics, Routledge, 2008 

 McAllister, Richard, From EC to EU. An Historical and Political Survey, Routledge, 1997 

 Staab, Andreas, The European Union Explained. Institutions, Actors, Global Impact, Indiana 
Universitz Press, 2008. 

 Wallace, William, Wallace, Helen, Pollack, Mark, Policy-Making in the European Union (5th 
edition), Oxford University Press, 2005. 

 Hix, Simon, The Political System of the European Union (2nd edition), Palgrave Macmillan, 
2005 

 Pelkmans, J, European Integration. Methods and Economic Analysis, Pearson Education, 
2000 

 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1.  
Ce este Uniunea Europeană 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

2.  
Ideea de Europa 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

3.  
Documente și Tratate 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 



 
 

   

 

 

4.  
Părinți Fondatori ai Uniunii 
Europene Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

5.  
Evoluția Uniunii Europene 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

6.  
Instituțiile Uniunii Europene 
(„Triunghiul decizional”) Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

7.  
Instituțiile Uniunii Europene (alte 
instituții și organisme) Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

8.  
Uniunea Europeană și statele 
membre Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

9.  
Uniunea europeană și cetățenii săi 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

10.  
Politicile Uniunii Europene (Analiza 
și explicarea politicilor, Politica 
economică) 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

11.  
Procesul Politic în Uniunea 
Europeană Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

12.  
U.E. – creșterea calității vieții . 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

13.  
Uniunea Europeană în contextul 
relațiilor internaționale Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 

1 seminar (2 
ore) 

14.  
Seminar final - concluzii 

Prezentare PPT, întrebări, dezbateri 
1 seminar (2 

ore) 

Bibliografie: 

 Dinan, Desmond, Ever Closer Union. An Introduction to European Integration, Palgrave, 2003. 

 Ferreol, Gilles, Dicţionarul Uniunii Europene, Ed. Polirom, Iaşi, 2001 

 Magnette, Paul, Europa politică. Cetăţenie, constituţie, democraţie, Ed. Institutul European, 
Iaşi, 2005 

 Magnette, Paul, Europa, Statul şi Democraţia, Ed. Institutul European, Iaşi, 2005 

 McCormick, John, Să înţelegem Uniunea Europeană, Ed. Codecs, Bucureşti, 2006 

 Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, Palgrave Macmillan, 2003 

 Wallace, Helen and William, Wallace, Procesul politic în Uniunea Europeană, Ed. Arc, 
Chişinău, 2004 

 Zorgbibe, Charles, Construcţia Europeană. Trecut, prezent, viitor, Ed. Trei, 1998 

 
9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor 
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Asimilarea și înțelegerea 
principalelor concepte 
referitoare la istoria și 
evoluția integrării europene 
Asimilarea și înțelegerea 
fucnționării principalelor 

Test Grila (online) 
 

50% 



 
 

   

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
   
 Conf. dr. Bogdan ȘTEFANACHI 

 
Asist. dr. Olesea TARANU 
 

Data avizării                                 Director de departament 
                                Prof. dr. Virgil STOICA 
 

  
 

instituții europene 
 

10.5 Seminar/ Laborator 

Asimilarea și evaluarea 
critică a  componentelor 
majore ale procesului de 
integrare europeană 
 
Capacitatea de 
argumentare în cadrul 
dezbaterilor 
 
Realizarea unei prezentări 
individuale 

Participarea la seminar și la 
dezbaterile relative fiecărei 
prezentări 
 
 
Prezentare individuală 

50% 

10.6 Standard minim de performanță  

Test grilă 
Prezentare/activitate în cadrul seminarului 


