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Țară europeană prin tradiție și poziționare, România a revenit, din punct de vedere 

oficial, în marea familie europeana la 1 ianuarie 2007. Intuind dezvoltarea în perspectivă a 

societății românești în procesul de integrare și, după aceea, în comunitatea europeană, 

conducerea universității a înființat, în anul 2000, Facultatea de Studii ale Integrării Economice 

Europene. Aceasta a obținut, în anul 2008, actualizarea denumirii sale în conformitate cu 

specializarea oferită absolvenților, și anume Facultatea de Studii Economice Europene iar, din 
2022, această specializare se regăsește în portofoliul Facultății de AFACERI INTERNAȚIONALE. 

Printr-o curricula 

universitară bine structurată, 

programul de studii de licență 

îmbină în mod științific și 

armonios cunoștintele teoretice 

cu abilitățile practice pe care 

trebuie să le dobândească 

absolvenții într-o perioadă de 

transformări profunde ale 

economiei din România, simultan 

cu cele ale comunității europene.  

Astfel, învățați să înțeleagă 

procesele de unificare 

economică și politică ale statelor 

europene, precum și pe cele de dezvoltare a afacerilor, absolvenții programului de studii 

universitare de licență “Economie și afaceri internaționale” vor avea o pregătire temeinică, care 

să le permită să devină buni specialiști în domeniul afacerilor și instituțiilor europene, pe care 

să le înțeleagă și să le poată organiza, schimba, manageria. Lucrările practice de laborator, 

proiectele și mai ales practica de specialitate a studenților din anul II îi ajută la formarea unor 

competențe suplimentare, necesare oricărui loc de muncă, de execuție sau de conducere, într-

o societate dinamică, bazata pe noile tehnologii de comunicație: munca în echipă, respectul 
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reciproc, creativitate, inovare, rezistență la stres, asumarea responsabilităților și a termenelor 

etc.  

Curricula universitară a programului de studii de licență respectă standardele de calitate 

stabilite prin lege și este compatibilă cu cea a altor instituții europene de învățământ de profil. 

Posibilitatea studierii a patru limbi străine de către studenți (engleza, franceza, germana 

sau spaniola), la care se adaugă discipline moderne, cursuri și seminarii interactive, de 

specialitate pentru economia și instituțiile europene, constituie premise pentru buna pregătire 

a viitorilor specialiști. La acestea se adaugă o serie de cursuri extracurriculare, ținute de 

profesori de înaltă ținută academică, de la universități de renume din întreaga lume, în limba 

engleză, pentru probleme de actualitate din lumea afacerilor internaționale, a problemelor 

specifice mediului de afaceri și de administrație din comunitatea europeană. 

Pentru a face posibile toate acestea, comunitatea academică din cadrul Facultății de 

Afaceri Internaționale asigură un climat de muncă armonios, echilibrat, bazat pe respectul 

reciproc și pe relația de parteneriat student – profesor, pe spiritul de echipă care coexistă cu 

cel de competiție, pe inovare și cercetare, care atrag excelența în întreaga noastră activitate. 

O parte dintre disciplinele prevăzute în planul de învățământ contribuie la formarea de 

bază a absolventului în domeniul economiei, cum sunt: 

 Microeconomie;  

 Macroeconomie 

 Bazele contabilității; 

 Matematici aplicate în economie; 

 Tehnologia aplicațiilor Office; 

 Drept; 

 Statistică; 

 Finanțe; 

 Bazele managementului; 
 Marketing. 



 

Pe lângă acestea, o serie de discipline cuprinse în planul de învățământ al programului 

de studii de licență sunt discipline de specialitate, care se referă la domenii noi de cunoaștere 

privind problematica, specificul, prezentul și viitorul economiei 

și instituțiilor europene, printre care: 

 Economie mondială; 

 Economie europeană; 

 Instituții ale Uniunii Europene; 

 Procese și implicații ale globalizării; 

 Dezvoltare locală și regională; 

 Politici sectoriale ale Uniunii Europene; 

 Politici și operațiuni monetare europene; 

 Managementul afacerilor internaționale; 

 Linii de finanțare internațională; 

 Linii de finantare ale Uniunii Europene; 

 Administrație publică în context european; 

 Managementul proiectelor; 

 Comunicare în afaceri în limba engleză, 

franceză/germană/spaniolă, 
 Comunicare interculturală în limba engleză. 

La acestea se adaugă, timp de 4 semestre, studiul unor discipline aparținând unor trasee 

opționale de la celelalte programe de studii de licență (Informatică economică, Economia 

turismului, Management, Marketing, Finanțe, Contabilitate, Drept). 

Studenții anului II efectuează un stagiu de practică de 3 săptămâni în entități de profil, 

pe baza parteneriatelor cu instituții precum: Institutul European din România, Institutul de 

Economie Mondială, Ministere, Autorități care administrează fonduri europene, Firme de 

consultanță (inclusiv pentru scriere și implementare de proiecte cu finanțare europeană), alte 

instituții europene. 

Prin promovarea programului de studii de licență “Economie și afaceri internaționale” 

absolventul acumulează un număr minim de 180 de credite, repartizate în cele 6 semestre.  În 

fiecare an universitar, disciplinele din planul de învățământ asigura 60 de credite de studiu 

transferabile, respectiv 30 de credite pe semestru. 

PERSPECTIVE PROFESIONALE 

Cererea de specialişti în domeniul economiei europene, a afacerilor și instituțiilor 

europene este din ce în ce mai mare, atât din partea administraţiei publice cât şi a sectorului 

privat din Comunitatea Europeană. 



 

După absolvire, licenţiaţii, conform COR 2018 și în conformitate cu normele ANC, vor putea să 

lucreze ca: 

 consilieri afaceri europene; 

 experți accesare fonduri structurale și de coeziune 

europene; 

 referenți relații externe; 

 economiști specialiști în afaceri internaționale și 

europene; 

 economiști experți în relații economice 

internaționale; 

 consilieri/economiști în gestiunea economică pentru 

firme românești și străine; 

 experți în domeniul intregrării economice europene 

în administrația centrală și locală; 

 specialiști în structurile Uniunii Europene: Consiliul 

UE, Comisia Europeană, Parlamentul 

 European, Banca Centrală Europeană s.a; 

 analiști economici pe probleme ale Uniunii Europene; 

 operatori în domeniul tranzacțiilor financiare interne 

și internaționale; 

 cercetători economiști în relații economice 

internaționale; 

 formatori pentru problemele integrării europene; 

 experți în finanțarea europeană sau internațională; 

 economiști specialiști în administrație europeană și 

națională. 

 experți în domenii de specialitate cu profil european în administrația centrală și locală 

Studenţii vor putea beneficia de mobilități Erasmus la universităţi europene sau de 
programe de formare profesională în companii de prestigiu din Europa. 

Condiţiile de studiu întrunesc toate exigenţele pentru desfăşurarea unui învăţământ 
modern şi interactiv, în care studentul să îşi poată exprima liber şi fără constrângeri opiniile. 

Un element decisiv îl constituie asigurarea unui proces didactic de calitate, pentru a oferi 

absolvenţilor compentenţele şi aptitudinile necesare adaptării la cerinţele angajatorilor. Astfel 

se urmăreşte permanent adaptarea planurilor de învăţământ şi a conținutului disciplinelor la 

cerinţele dinamice ale pieţei muncii, modernizarea metodelor de predare/evaluare şi, nu în 
ultimul rând, dezvoltarea unei relaţii de parteneriat student-cadru didactic.  
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Curriculum 

 Semestrul 1 
30 ECTS 

Semestrul 2 
30 ECTS 

Semestrul 3 
30 ECTS 

Semestrul 4 
30 ECTS 

Semestrul 5 
30 ECTS 

Semestrul 6 
30 ECTS 

Microeconomie Macroeconomie  Marketing Instituții ale UE 
Politici Sectoriale ale 
UE-1 

Politici Sectoriale ale 
UE-2 

Bazele contabilității 
Bazele 
Managementului 

Investiții 
internaționale 

Procese și implicații 
ale globalizării 

Managementul 
afacerilor 
internaționale 

Comerț internațional  

Tehnologia 
aplicațiilor Office 

Statistică 
Economie 
europeană 

Dreptul comerțului 
internațional  

Politici și operațiuni 
monetare europene  

Administrație 
publică în context 
european  

Matematici aplicate 
în economie 

Finanțe 
Dezvoltare locală și 
regională 

Linii de finanțare ale 
UE 

Linii de finanțare 
internațională 

Managementul 
proiectelor  

Drept  Economie Mondială 
Limba și 
corespondența 
comercială engleză I 

Limba și 
corespondența 
comercială engleză II 

Comunicare în 
afaceri  în limba 
engleză I   

Comunicare 
interculturală în 
limba engleză  

Comunicare și relații 
publice 
 
Limba engleză și 
tehnici de 
comunicare I 

Istoria relațiilor 
europene și 
internaționale 

 
Limba și 
corespondența 
comercială 
franceză/germană/s
paniolă I  
 

Limba și 
corespondența 
comercială 
franceză/germană/s
paniolă II 

Comunicare în 
afaceri în limba 
franceză/germană/s
paniolă I 

Comunicare în 
afaceri în limba 
franceză/germană/s
paniolă II 

Sport 
Limba engleză și 
tehnici de 
comunicare I  

 Disciplină opțională  
Practică de 
specialitate 

Disciplină opțională  

Elaborare proiect de 
licență  
 
Disciplină opțională 

 Sport   Disciplină opțională   

 

 

 

 



 

Curriculum 

Descriere discipline  

 

Anul I, Semestrul 1  

Discipline Obligatorii 

Microeconomie 

5 credite 2 ore curs, 2 ore de seminar/săptamână 

Disciplina urmăreşte introducerea, la nivel elevat, a elementelor necesare abordarii teoriei economice din 

perspectiva microeconomică, însuşirea unor noţiuni noi, formarea logicii economice şi realizarea unei baze 

a gândirii economice în condiţiile economiei de piaţă. Disciplina va permite studenţilor utilizarea 

conceptelor economice pentru realizarea de corelaţii privind indicatorii activităţii economice şi creşterea 

capacităţii de analiză şi diagnosticare a fenomenelor şi proceselor economice. Obiectivele generale ale 

acestui curs au în vedere cunoaşterea aspectelor metodologice privind derularea activităţii economice, 

înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului economic, cunoaşterea implicaţiilor 

deciziilor economice individuale asupra mediului economico-social; capacitatea de a explica și evidenţia 

trăsăturile caracteristice ale pieţei, concurenţei şi ale comportamentului agenţilor economici în calitatea lor 

de producători şi consumatori. 

 

Bazele contabilităţii 

5 credite; 2 ore curs, 1 oră de seminar/săptămână 

Disciplina are menirea să transmită sudenţilor fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii. Ea 

dă expresie coerentă principalelor noţiuni, relaţiilor şi tehnicilor privind evidenţa, calculul, analiza şi 

controlul mişcărilor de valori economice separate patrimonial. Disciplina « Bazele contabilităţii » are 

menirea să transmită sudenţilor fundamentele teoretice şi metodologice ale contabilităţii. Ea dă expresie 

coerentă principalelor noţiuni, relaţiilor şi tehnicilor privind evidenţa, calculul, analiza şi controlul 

mişcărilor de valori economice separate patrimonial. 

 

Tehnologia aplicațiilor Office 

5 credite, 1 oră curs, 2 ore lucrări practice în laborator /săptămână 

În cadrul disciplinei studenţii îşi vor însuşi conceptele de bază privind construcţia, funcţionarea şi operarea 

calculatoarelor personale şi vor căpăta deprinderi de utilizare a calculatoarelor personale.   Studenţii îşi vor 

însuşi cunoştinţe şi îşi vor forma deprinderi de utilizare a principalelor produse-program destinate 

automatizării activităţilor de birou: procesoare de texte, programe de calcul tabelar şi programe pentru 

prezentări comerciale, precum şi utilizarea tehnologiilor Internet. 

 

Matematici aplicate în economie 

6 credite, 2 ore curs, 2 oră seminar/săptămână 

Cursul are în vedere aprofundarea cunoştinţelor legate de noţiunile despre optimizare, ajustare a datelor 

experimentale, teoria probabilităţilor, statistică, operaţii financiare. Obiectivul general al acestui curs îl 



 

constituie iniţierea studenţilor în clasele de probleme economice pentru care se aplică modele matematice 

de optimizare liniară, neliniară, probabilități și calcul financiar. 

 

Drept 

3 credite, 2 ore curs/săptămână 

Disciplina oferă studenţilor cunoştinţe indispensabile pentru însuşirea reglementărilor legale necesare în 

calitatea lor viitoare de agenţi economici. Problematica cursului este alcătuită din principalele instituţii 

juridice ale dreptului civil care reglementează fenomenul economic şi stau la baza circulaţiei valorilor în 

societate. Tematica cursului tinde să transmită viitorilor economişti conţinutul social-politic şi normativ al 

reglementărilor legale şi să le formeze deprinderi practice pentru aplicarea normelor juridice în situaţii 

concrete. Cursul de „Drept” este elaborat având la bază legislaţia în vigoare, literatura juridică română şi 

străină precum şi practica judecătorească 

 

Comunicare şi relaţii publice 

3 credite, 1 oră curs, 2 ore  seminar/ săptămână 

Disciplina urmăreşte însuşirea de către studenţi a noţiunilor comunicării şi relaţiilor publice, ca element de 

susţinere a viitoarelor lor acţiuni privind eficienţa interacţionării în plan profesional cu beneficiarii direcţi 

ai muncii lor. Principalele obiective ale acetui curs sunt contituite de formarea deprinderilor şi abilităţilor 

necesare pentru maximizarea succesului acţiunilor individuale, asigurarea suportului necesar pentru 

înţelegerea şi explicarea situaţiilor din viaţa profesională cu care viitorii absolvenţi se vor confrunta după 

finalizarea sudiilor de licenţă, dezvoltarea de deprinderi pentru utilizarea eficientă a tehnicilor de 

comunicare în relațiile interpersonale și în activitatea profesională şi de asemenea promovarea unei 

comunicări care integrează un comportament bazat pe deprinderi și abilități formate în urma valorificării 

cunoștințelor privitoare la tipurile de comunicare și modalități de  eficientizare a comunicării. 

 

Limba engleză şi tehnci de comunicare I 

3 credite, 2 ore seminar/ săptămână 

Urmăreşte însuşirea de către studenţi a limbajului economic, politic, bancar-financiar, administrativ, de 

afaceri în limba engleză ; asimilarea structurilor gramaticale ale limbii engleze; realizarea capacităţii de 

comunicare eficientă, firească, operativă şi creatoare în limba engleză în activităţile financiar bancare ; 

dobândirea fluenţei, spontaneităţii, acurateţei şi autonomiei în comunicarea orală şi scrisă în afaceri. 

 

La programul Economie și Afaceri Internaționale "Sportul" este disciplină obligatorie conform legislaţiei 

in vigoare. Promovarea acestei discipline condiţionează obţinerea calităţii de absolvent, iar punctele-credit 

aferente sunt în afara celor 180 puncte-credit ECTS corespunzătoare ciclului de studii universitare de 

licenţă. 

 

 

 

 



 

Anul I, Semestrul 2  

Discipline Obligatorii 

Macroeconomie 

5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 

Cursul pune un accent deosebit pe prezentarea variabilelor macroeconomice şi a corelaţiilor dintre acestea, 

precum şi pe măsurarea influenţelor directe şi indirecte dintre aceste variabile, în scopul cunoaşterii 

comportamentului economiei în diferitele faze ale ciclului său de evoluţie. Obiectivele disciplinei sunt 

contituite de cunoaşterea şi utilizarea aspectelor metodologice privind derularea activităţii economice, 

înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului macroeconomic şi utilizarea acestora, 

cunoaşterea implicaţiilor deciziilor economice asupra mediului economico-social, evidenţierea trăsăturilor 

caracteristice ale rezultatelor macroeconomice, creşterii şi dezvoltării economice, echilibrului şi 

dezechilibrului economic, cunoaşterea rolului statului în economie şi a specificului relaţiilor economice 

internaţionale. 

 

Bazele Managementului 

5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 

Ştiinţa şi practica managementului reprezintă vectori ai creşterii economice şi deopotrivă factori primordiali 

ai competitivităţii unei organizaţii. În prezent, asistăm la transformarea organizaţiilor de tip economic în 

organizaţii inteligente, cu potenţial de gestionare a competenţelor de grup şi individuale, ca surse de 

performanţă, în timp ce actul managerial capătă noi valenţe, generate de cultura naţională, de sistemul de 

valori şi de mentalitate. 

 

Statistică 

5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 

Disciplina oferă studenţilor cunoştinţe indispensabile pentru însuşirea de către studenţi a conceptelor si 

tehnicilor de baza folosite în obţinerea, sistematizarea, prelucrarea, prezentarea şi analiza statistică a datelor 

ce caracterizează fenomenele şi procesele economice şi sociale de masă. Studenţii  sunt iniţiaţi în utilizarea 

metodelor de analiză a seriilor multidimensionale de măsurare a dependenţelor, de analiză a evoluţiei în 

timp a indicatorilor economici şi în problemele principale ale sondajului statistic. Se formează deprinderi 

de analiză statistică a datelor. 

 

Finanţe 

5 credite; 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 

Cursul îşi propune clarificarea conceptelor de bază cu care operează toate disciplinele de studiu cu caracter 

financiar, adică pune bazele teoretice pentru toate aceste discipline. La finele cursului, studenţii îşi vor 

însuşi noţiunile de bază, teoretice şi practice în domeniul finanţelor, în vederea formării specialiştilor în 

acest domeniu. Principalul obiectiv ale acestui curs îl constituie însuşirea de către studenţi a aspectelor 

teoretice, metodologice şi practice concrete privind domeniul complex al finanţelor publice în condiţiile în 

care acestea au apărut în România, ca urmare a unor sisteme mai vechi ale finanţelor, care s-au constituit 

pe măsura evoluţiei vieţii economico-sociale şi care au funcţionat, cu efecte mai mult sau mai puţin 

favorabile, în condiţiile concrete ale fiecărei etape de dezvoltare. 

 



 

Economie mondială 

4 credite, 2 ore curs, 2 ore de seminar/săptamână 

Disciplina are in vedere asigurarea cadrului conceptual necesar inţelegerii fenomenelor şi proceselor din 

domeniu relaţiilor economice internaţionale şi integrării europene. Disciplina “Economie Mondiala” îşi 

propune următoarele obiective: prezentarea caracteristicilor actuale şi a tendinţelor manifestate în economia 

mondială, în special în contextul procesului de globalizare; prezentarea evoluţiei raporturilor de forţe din 

economia mondială şi a principalelor grupe de ţări; explicarea importanţei şi a rolului societăţilor 

transnaţionale; prezentarea particularitatilor fenomenelor de integrare economica şi a impactului lor asupra 

economiei mondiale; prezentarea fluxurilor economice la nivel mondial care se stabilesc între principalii 

actori. 

 

Istoria relațiilor europene și internaționale 

3 credite, 2 ore curs, 1 oră de seminar/săptamână 

Cursul urmăreşte însuşirea conceptelor de bază privind istoria relațiilor economice și culturale, atât la nivel 

european, cât și internațional, identificarea valorilor comune, a datelor istorice și principalelor contribuţii 

legate de relațiile europene, realizarea imaginii de ansamblu asupra principalelor evenimente ce au marcat 

evoluţia europeană, dar și mondială. 

 

Limba engleză şi tehnici de comunicare II 

3 credite, 2 ore seminar/săptămână 

Disciplina are în vedere dobândirea de către studenţi a unor competenţe legate de teoria comunicării în 

general, cu aplicare la domeniul economic, precum şi obţinerea unei capacităţi de comunicare eficientă, 

firească, operativă şi creatoare în limba engleză în activităţile de comerţ exterior şi financiar - bancar. 

 

La programul Economie și Afaceri Internaționale "Sportul" este disciplină obligatorie conform legislaţiei 

in vigoare. Promovarea acestei discipline condiţionează obţinerea calităţii de absolvent, iar punctele-credit 

aferente sunt în afara celor 180 puncte-credit ECTS corespunzătoare ciclului de studii universitare de 

licenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anul II, Semestrul 1 

Discipline Obligatorii 

Marketing 

5 credite, 2 ore curs, 1 oră seminar/săptămână 

Prin tematica abordată se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu problemele de bază ale marketingului: 

esenţa, funcţiile şi locul acestuia în cadrul ştiinţelor economice, analiza mediului de marketing al firmei, 

comportamentul individual şi organizaţional, precum şi managementul informaţiilor de marketing ale 

firmei. Sistemul de cunoştinţe şi noţiuni asimilate de studenţi la Bazele Marketingului, completează cultura 

economică a studentului. 

 

Investiţii internaţionale 

5 credite, 2 ore curs, 2 ore de seminar/săptamână 

Disciplina are in vedere asigurarea cadrului conceptual necesar intelegerii criteriilor si motivatiilor care 

stau la baza deciziilor economice in domeniul investitiilor internationale propunându-şi urmatoarele 

obiective: prezentarea rolului si importantei fluxurilor de investitii straine directe in economia mondiala si 

in cadrul procesului de globalizare; prezentarea structurii si tendintelor fluxurilor mondiale de investitii 

straine directe; explicarea factorilor de influenta in orientarea fluxurilor mondiale de investitii straine 

directe; prezentarea politicilor de atragere a investitiilor straine directe; analizarea pozitiei Romaniei in 

contextul fluxurilor mondiale de investitii straine directe si explorarea de variante de crestere a intrarilor de 

capital in economia romaneasca 

 

Economie europeană 

5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

Disciplina urmăreşte însușirea conceptelor-cheie, a teoriilor și a elementelor concrete necesare înţelegerii 

mecanismelor specifice integrării economice europene si, de asemenea: 

 Descrierea principalelor momente în evoluţia integrării europene 

 Analiza fundamentelor teoriei integrării economice 

 Familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică economiei integrării regionale 

 Descrierea arhitecturii instituţionale a UE si a procesului decizional 

 Analiza politicii UE în domeniul extinderii 

 Familiarizarea studenţilor cu aspectele esentiale ale politicii monetare comuna 

 

Dezvoltare locală și regională 

5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

Cursul urmareste cunoaşterea, la nivel global, european şi naţional a conceptului şi politicilor de dezvoltare 

durabilă, precum şi reconsiderarea activităţilor economico- sociale și a aspectelor privind protecția 

mediului, condiţie intrinsecă a dezvoltării durabile. 

 

Limba şi corespondenţa comercială engleză I 

3 credite, 2 ore seminar/săptămână 

Disciplina Limba şi corespondenţa comercială engleză I urmăreşte: 



 

 însuşirea de către studenţi a limbajului economic, politic, bancar-financiar, administrativ, de afaceri 

în limba engleză 

 asimilarea structurilor gramaticale ale limbii engleze 

 realizarea capacităţii de comunicare eficientă, firească, operativă şi creatoare în limba engleză în 

activităţile 

 de management 

 dobândirea fluenţei, spontaneităţii, acurateţei şi autonomiei în comunicarea orală şi scrisă în afaceri 

 

Limba şi corespondenţa comercială franceză/ germană/ spaniolă I 

3 credite, 2 ore seminar/săptămână 

Disciplina urmăreşte: 

 asimilarea de notiuni de bază in exprimarea orala in limbajul general, administrativ, economic, de 

afaceri, etc., în limba franceză/ germană/ spaniolă 

 asimilarea de notiuni de bază in intelegerea orala in limbajul general, administrativ, economic, de 

afaceri, etc.în limba franceză/ germană/ spaniolă 

 asimilarea de notiuni de bază in exprimarea scrisa în limba franceză/ germană/ spaniolă 

 

DISCIPLINA OPȚIONALĂ CONFORM PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI OPȚIUNII EXERCITATE DE 

STUDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anul II, Semestrul 2 

Discipline Obligatorii 

Integrare economică europeană 1 – Instituții ale UE  

5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/ săptămână 

Disciplina are în vedere familiarizarea studenților cu instituțiile Uniunii Europene, procesul decizional al 

acestora și influența lor la nivelul statelor membre UE. 

 

Procese și implicații ale globalizării 

4 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

Cursul îşi propune să clarifice problema globalizării şi a proceselor integraţioniste, să analizeze evoluţia 

integraţionistă la nivel global şi politicile statelor în abordarea globalizării. 

 

Dreptul comerţului internaţional 

3 credite, 2 ore curs/săptamână 

Disciplina are în vedere înţelegerea mecanismelor comertului intern, international si european, însuşirea 

cunoştinţelor privind rolul actelor juridice calificate ca si acte de comert interne si internationale, privind 

raporturile juridice interne si internationale la care participă comercianţii persoane fizice, societăţile 

comerciale s.a, a statutul special al comerciantilor persoane fizice si persoane juridice, cunoasterea si 

intelegerea mecanismelor generale si speciale ale contractarii comerciale interne si internationale si a 

modalitatilor speciale de plata si de garantare in activitatea comerciala interna si internationala, a modalitatii 

de solutionare a litigiilor nascute din activitatea comerciala internationala prin intermediul arbitrajului 

comercial international 

 

Linii de finanțare ale UE  

5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

Disciplina are în vedere familiarizarea studentilor cu liniile de finantare europene, intelegerea diverselor 

categorii de fonduri si a mecanismului de aplicare, precum si cu implementarea unui proiect finantat. 

 

 

Limba şi corespondenţa comercială engleză II 

3 credite, 2 ore seminar/ săptămână 

Disciplina reprezintă o continuare a celei din primul semestru şi îşi propune: 

 însuşirea de către studenţi a limbajului economic, politic, bancar-financiar, administrativ, de afaceri 

în limba engleză 

 asimilarea structurilor gramaticale ale limbii engleze 

 realizarea capacităţii de comunicare eficientă, firească, operativă şi creatoare în limba engleză în 

activităţile de management şi afaceri internaţionale 

 dobândirea fluenţei, spontaneităţii, acurateţei şi autonomiei în comunicarea orală şi scrisă în afaceri 

 

Limba şi corespondenţa comercială franceză/germană/spaniolă II 



 

3 credite, 2 ore seminar/săptămână 

Disciplina reprezintă o continuare a celei din primul semestru şi îşi propune: 

 asimilarea de notiuni de bază in exprimarea orala in limbajul general, administrativ, economic, de 

afaceri, etc., in limba franceză/ germană/ spaniolă 

 asimilarea de notiuni de bază in intelegerea orala in limbajul general, administrativ, economic, de 

afaceri, etc., in limba franceză/ germană/ spaniolă 

 asimilarea de notiuni de bază in exprimarea scrisa in limba franceză/ germană/ spaniolă 

 

Practica de specialitate 

3 credite, 90 ore 

Prin efectuarea stagiului de practică de specialitate se urmăresc mai multe obiective: 

 cunoasterea entitatilor economice in care viitorii absolventi isi vor desfasura activitatea 

 luarea unor optiuni privind domeniul sau sectorul in care viitori absolventi vor lucra ca economisti 

 fixarea, localizarea si aprofundarea cunostintelor capatate la cursuri si seminarii 

 dezvoltarea aptitudinilor profesionale, aprofundarea analizei economice, pregatirea unei baze de 

date, elaborarea unor studii 

 conturarea deciziei privind alegerea temei pentru lucrarea de licenta 

 

 

DISCIPLINA OPȚIONALĂ CONFORM PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI OPȚIUNII 

EXERCITATE DE STUDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anul III, Semestrul 1 

Discipline Obligatorii 

 

Integrare economică europeană 2 - Politici sectoriale ale Uniunii Europene 1  

5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/ săptămână 

Cursul urmăreşte însușirea conceptelor-cheie și a elementelor concrete necesare înţelegerii mecanismelor 

elaborării și implementării politicilor sectoriale ale Uniunii Europene precum și: 

 Descrierea principalelor momente în evoluţia integrării europene din perspectiva politicilor 

sectoriale 

 Aprofundarea, în analitic, a modului în care se pot aplica la nivel sectorial fundamentele 

conceptuale şi instrumentale ale integrării europene 

 Cunoaşterea detaliată a reverberaţiilor sectoriale ale deciziilor adoptate de către autorităţile 

naţionale şi de către organismele comunitare 

 Familiarizarea studenţilor cu aspectele esentiale ale politicilor sectoriale comune (Politica 

Agricolă, Politica de coeziune economică, social și teritorială, Politica în domeniul concurenței, 

Politica Comerciala, Politica de Mediu, Politica Sociala, Politica Bugetară, PESC si PESA) 

 

Managementul afacerilor internaţionale  

5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

Disciplina Managementul Afacerilor Internaţionale I se adresează în primul rând celor care îşi doresc o 

carieră în domeniul relaţiilor economice internaţionale, urmărind dobândirea de abilităţi necesare activării 

în cadrul unei firme cu valenţe internaţionale. Având un bogat conţinut interdisciplinar, cursul abordează o 

serie de tehnici necesare desfăşurării activităţilor economice externe in conditii optime. Astfel, în primul 

semestru sunt abordate pregătirea deciziei de internaţionalizare, modalităţile de organizare a activităţilor 

externe, promovarea afacerilor externe, procesul de pregătire şi organizare a negocierilor internaţionale, 

operaţiunile precontractuale – scrisorile comerciale şi clauzele contractului de export-import. 

 

Integrare economică europeană 3 - Politici și operațiuni monetare europene  

5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

Cursul are în vedere familiarizarea cu tehnicile financiare, inclusiv creditarea, deprinderea unor noţiuni 

utile decidenţilor în domeniul monetar, clarificarea conexiunilor dintre politica monetară şi mediul de 

afaceri, clarificarea modului de funcţionare a Băncii Centrale Europene şi a politicii monetare în zona euro. 

 

Comunicare în afacerile internaţionale în limba engleză  

3 credite, 1 oră curs, 2 ore seminar/ săptămână 

Cursul are ca obiective: pregatirea studentilor pentru comunicarea scrisa in afaceri inter si 

intraorganizationala, insusirea de catre studenti a formatului, structurii si stilului corespondentei 

precontractuale a reclamatiilor si rezolvarii acestora, dobandirea de catre studenti a unor competente legate 

de teoria comunicarii in general, cu aplicare in domeniul afacerilor, insusirea abilitatii de exprimare corecta, 

concisa si clara in comunicarea scrisa de afaceri, asimilarea structurilor lexico-gramaticale specifice stilului 

englezei de afaceri, dobandirea competentei de redactare a corespondentei precontractuale, insusirea 

limbajului specific acestora, politic, administrativ etc. in limba engleza. Temele abordate se referă la : stilul 

comunicarii de afaceri, formatul si partile principale ale scrisorii de afaceri, corespondenta precontractuala: 



 

cerere de informatii, cerere de oferta,oferta si comanda, reclamatia si rezolvarea, comunicarea 

intraorganizationala:nota interna, procesul verbal, raportul, comunicatul de presa. 

 

Comunicare în afacerile internaţionale în limba franceză/germană/spaniolă I 

3 credite, 2 ore seminar/ săptămână 

Disciplina urmăreşte însuşirea de către studenţi a limbajului economic, politic, bancar-financiar, 

administrativ, de afaceri în limba franceză/germană/spaniolă. 

 

DISCIPLINA OPȚIONALĂ CONFORM PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI OPȚIUNII EXERCITATE DE 

STUDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anul III, Semestrul 2 

Discipline Obligatorii 

 

 

Integrare economică europeană 2 - Politici sectoriale ale Uniunii Europene 1  

5 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/ săptămână 

Cursul urmăreşte însușirea conceptelor-cheie și a elementelor concrete necesare înţelegerii mecanismelor 

elaborării și implementării politicilor sectoriale ale Uniunii Europene precum și: 

 Descrierea principalelor momente în evoluţia integrării europene din perspectiva politicilor 

sectoriale 

 Aprofundarea, în analitic, a modului în care se pot aplica la nivel sectorial fundamentele 

conceptuale şi instrumentale ale integrării europene 

 Cunoaşterea detaliată a reverberaţiilor sectoriale ale deciziilor adoptate de către autorităţile 

naţionale şi de către organismele comunitare 

 Familiarizarea studenţilor cu aspectele esentiale ale politicilor sectoriale comune (Politica 

Agricolă, Politica de coeziune economică, socială și teritorială, Politica în domeniul concurenței, 

Politica Comerciala, Politica de Mediu, Politica Sociala, Politica Bugetară, PESC si PESA) 

 

Comerţ internaţional 

4 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

Parcurgerea disciplinei va oferi elementele necesare înţelegerii caracteristicilor definitorii ale schimburilor 

comerciale interţări şi va urmări crearea sau perfecţionarea capacităţii de identificare a elementelor ce stau 

la baza relaţiilor de schimb, înţelegerea mecanismului de funcţionare a Sistemului Comercial Internaţional, 

determinarea şi analiza elementelor cu impact major asupra adoptării deciziilor (la nivel bi sau multilateral), 

în domeniul comerţului internaţional, identificarea principalelor provocări cu care se confruntă comerţul 

internaţional contemporan, dezvoltarea capacităţii studenţilor de a realiza strategii (viabile) de dezvoltare a 

comerţului exterior, al nivelul unei ţări sau regiuni. 

 

Administrație publică în context european 

4 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/săptămână 

Cursul are în vedere prezentarea obiectivelor bunei guvernări, a cadrului instituţional al Uniunii Europene 

şi a cadrului instituţional naţional, precum şi însuşirea cunoştinţelor de funcţionalitate, legătura dintre 

comunitar-naţional, viitorul relaţiilor dintre administraţia locală, regională şi centrală din România şi 

administraţia comunitară. 

 

Managementul proiectelor 

4 credite, 1 oră curs, 2 ore seminar/săptămână 

Disciplina are în vedere însușirea de către studenți a metodologiei privind implementarea, monitorizarea, 

controlul și evaluarea unui proiect finanțat prin fonduri europene. 

 

Comunicare interculturală în limba engleză 

3 credite, 2 ore curs, 2 ore seminar/ săptămână 



 

Cursul continuă în acest semestru cu aprofundarea conceptelor și terminologiilor din limba engleză aferente 

temelor legate de elemente de comunicare interculturală.  

Comunicare în afacerile internaţionale în limba franceză/germană/spaniolă I 

3 credite, 2 ore seminar/ săptămână 

Disciplina urmăreşte însuşirea de către studenţi a limbajului economic, politic, bancar-financiar, 

administrativ, de afaceri în limba franceză/germană/spaniolă. 

 

Elaborarea lucrării de licenţă 

3 credite, 2 ore de proiecte pe săptamână 

 

Lucrarea de licenţă – ca act final al studiilor universitare – are rolul de a evidenţia competenţele generale 

şi de specialitate dobândite de absolvenţi. Prin această lucrare absolvenţii îşi demonstrează nivelul şi 

calitatea pregătirii teoretice şi aplicative în domeniul studiat. Disciplina „Elaborare proiect de licenţă” îşi 

propune însuşirea de către studenţi a abilităţilor necesare activităţii de documentare şi elaborare a lucrării 

de licenţă precum şi susţinerii acesteia în sedinţă publică. În acest sens, studenţii au obligaţia de a participa 

la seminariile de tip dezbateri/simulări, de a ţine, pe tot parcursul anului, legătura cu coordonatorul ştiinţific 

şi de a-i prezenta acestuia rezultatele intermediare  şi finale ale activităţii de elaborare a lucrării de licenţă. 

La încheierea semestrului coordonatorul ştiinţific va realiza o evaluare finală a activităţii depuse în timpul 

anului şi a rezultatelor obţinute de studenţi şi va proceda la notarea acestora în catalogul disciplinei. Nota 

obţinută intră în condiţiile de promovare a anului de studiu şi în calculul mediei. 

 

DISCIPLINA OPȚIONALĂ CONFORM PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI OPȚIUNII EXERCITATE DE 

STUDENT 


