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Curs
28
A.

Seminar
14

Număr total de ore // Verificare // Credite
Laborator
Proiect
Examinare
ED

Credite
3

Obiectivele disciplinei ∗∗∗∗ (Obiectivele sunt formulate în termeni de competenţe profesionale)
Disciplina abordează ştiinţificitatea (explicaţii pentru asigurarea veridicităţii), compehensiunea (modele
praxiologice, de convingeri pentru asigurarea verosimilităţii), precum şi condiţia logică a fixării scopurilor
(furnizarea de norme de comportament, de modele axiologice pentru asigurarea motivării) în economie (relaţia
fiind de tip hermeneutic: subiect-obiect).
Obiectivele disciplinei constau în identificarea şi utilizarea limbajului (concepte, teorii, terminologii de
specialitate, paradigme), metodologiei (calea generală deductivă, inductivă) şi metodei ştiinţifice (tehnica
individuală) şi explicarea conceptuală a problemelor de specialitate din domeniu.

B.

Precondiţii de accesare a disciplinei (Se enumeră disciplinele care trebuie studiate anterior)

C.

Competenţe specifice ∗∗∗∗ (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)
Competenţe cognitive (metode şi mijloace specifice instituţiilor europene) şi profesionale (fundamentarea
deciziilor şi codeciziilor la nivel instituţional), ca potenţiali funcţionari în instituţiile europene: definirea principalelor
concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a terminologiei de specialitate în situaţii multiple, explicarea
conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu.
Competenţe transversale: rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor
situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora, aplicarea tehnicilor de
muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice, autoevaluarea
nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

D.

∗
∗∗
∗∗∗
∗∗∗∗

Conţinutul disciplinei

Se înscrie codul prevăzut în HG nr.749 / 24.06.2009
Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMEdCI nr.4430 / 26.06.2009
Se înscrie x în căsuţa potrivită
Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei CNCIS (http://www.acpart.ro/MOf_OM_CNCIS_4430_29iunie2009.pdf)

a) Curs
Capitolul
1. Ştiinţa economică. Obiectul şi
metoda economiei
2. Agenţii economici

3. Factorii de producţie

4. Piaţa de capital

5. Capitalul
6. Frontiera posibilităţilor de
producţie
7. Amortizarea capitalului fix
8. Teoria producătorului:
9. Optimul producătorului

10. Productivitatea factorilor de
producţie

11. Veniturile în economie
12. Teoria consumatorului:
13. Piaţa

14. Tipuri de pieţe şi mecanismele de
formare a preţurilor

b) Aplicaţii
Tipul de aplicaţie

1. Seminar

E.

Conţinuturi
1.1. Istorie economică
1.2. Resurse vs. nevoi
2.1. Definiţie
2.2. Clasificare
2.3. Funcţii
2.4. Societăţi comerciale
3.1. Definiţie
3.2. Clasificare
3.3. Indicatori
4.1. Societatea pe acţiuni
4.2. Titluri de valoare
4.3. Bursa de valori
4.4. Preţul (cursul) bursier
4.5. Managementul riscului plasamentelor în titluri
financiare
5.1. Concept
5.2. Forme
5.3. Structura
5.4. Indicatori
6.1. Combinarea factorilor de producţie
6.2. Modelare
6.3. Exemple
7.1. Definiţie
7.2. Tipuri
7.3. Calcul
8.1. Costul de producţie pe termen scurt
9.1. Costul de producţie pe termen lung
10.1. Concept
10.2. Forme
10.3. Dinamică
10.4. Tiplogie
10.5. Indicatori
10.6. Factori de influenţă
10.7. Exemple
11.1. Profitul
11.2. Dobânda
11.3. Salariul
12.1. Utilitatea economică
13.1. Cerea
13.2. Elasticitatea cererii
13.3. Oferta
13.4. Elasticitatea ofertei
14.1. Concurenţa
14.2. Preţul
14.3. Tipuri de concurenţă
14.4. Politici
14.5. Exemple
Total ore:

Conţinuturi
1.1. Simularea înfiinţării unei firme.
Indicatorii economici. Exemple.
Aplicaţii. Teste de verificare
1.2. Simularea tranzacţionării pe piaţa
financiară românească. Înscriere.
Teste de verificare
1.3. Capital. Aplicaţii. Teste de
verificare
1.4. Costul de producţie. Aplicaţii.
Teste
1.5. Productivitatea. Aplicaţii. Teste
1.6. Profitul şi dobanda. Aplicaţii
1.7. Cererea şi oferta. Aplicaţii. Teste

Nr. de ore /
temă
2

Nr. de ore
2
2

2

2

2

2
2
2
2

2

2
2
2

2
28
Nr. de ore /
tip de
aplicaţie

2
2

14

2
2
2
2

Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea notei finale. Se indică,
potrivit Anexelor nr.1 şi 1 bis din Metodologia CNCSIS, standardele minime de performanţă, raportate la
competenţele definite la pct. A. „Obiectivele disciplinei”.)

Prezenţa studenţilor la curs şi seminar este obligatorie. Evaluarea cursului (ED) va consta din evaluare scrisă cu
durata de 2 ore, conţinând întrebări de 9 puncte; se acordă un punct din oficiu). Aplicaţia (A) va fi de sinteză (9
puncte + 1 punct din oficiu).
Evaluarea activităţii pe parcurs (AP) va consta dintr-un test scris (T - 9 puncte + 1 punct din oficiu), participarea
studenţilor la rezolvarea aplicaţiilor la tablă şi în cadrul cursurilor şi prestaţia studenţilor în cadrul cursurilor şi
seminariilor (P - note de la 1 la 10).
Notele se vor determina astfel:
ED = (E +A)/2
AP = 80% T + 20% P
Nota finală = 50% ED+ 50% AP
Standardele minime de performanţă pentru evaluarea competenţei: aplicarea principiilor deontologice şi axiologice
care stau la baza organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului, aplicarea legislaţiei naţionale şi
europene privind liberul acces la informaţie, proprietatea intelectuală, drepturile de autor, copyright-ul etc., în
procesul comunicarii profesionalizate şi în activităţile de informare-documentare, elaborarea unor proiecte în
domeniul de specialitate, elaborarea şi sustinerea publică a unei lucrări de licenţă, cu caracter aplicativ, pe o temă
din domeniul de specialitate.
F.

Repere metodologice (Strategia didactică, materiale, resurse)
Curs: expunere (clasică şi modernă utilizand PC), prelegere, conversaţie, explicaţie, exemplu, demonstraţie,
simulare, studii de caz, prezentări Power Point, analiza şi sinteza, etc.
Seminar: conversaţie, aplicaţii practice, exemple, simulare, experiment, studii de caz, dezvoltarea de strategii de
optimizare a rezultatelor, analiza comparativă, metoda proiectelor, prezentări PPT.

G.

Bibliografie (Se indică bibliografia minimală obligatorie. Toate titlurile se găsesc în biblioteca UPT.)
1. Bărglăzan D., Microeconomie: concepte, indicatori, aplicaţii; Editura Eurostampa; Timişoara 2007
2. Duran V., Economie. Teorie şi practică. Vol. II; Editura Eurostampa; Timişoara 2008
3. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics; Mc-Grow-Hill Book Company; New York 1985

H.

Compatibilitate internaţională (Se indică 1-3 universităţi în care se predă disciplina la care se referă acest
syllabus sau discipline apropiate precizându-se: numele universităţii, site-ul pe care este disponibilă informaţia si
data la care informaţia a fost preluată.)
1. International Faculty of Engineering, Poland, http://oizet.p.lodz.pl/h/main.asp, 16.11.2011
2. Universiteit Antwerpen, Belgium, http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*UA, 16.11.2011
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Director departament,
Conf. dr. Matei TĂMĂȘILĂ

Titular disciplină,
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