FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Danubius” din Galaţi
Comunicare şi Relaţii Internaţionale
Comunicare și Științe Politice
Administrarea afacerilor si Stiintele comunicarii
Master
Afaceri si economie internationala

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
II 2.5 Semestrul
2.4 Anul de studiu

PRACTICA DE SPECIALITATE II
Conf. univ. dr. Florin IFTODE
I 2.6 Tipul de V 2.7 Regimul
3 disciplinei1
evaluare

Obl.

2.8. Codul
disciplinei

AEI2104

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
6
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care:
seminar / laborator
84
3.4 Total ore din planul de
din care: 14 săpt x 4
seminar / laborator
învățământ
ore
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități (participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

6
84
ore
2
2
80
84
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a
seminarului / laboratorului

-

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1

obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe profesionale
Competențe transversale

C1. Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene și
internaționale
- Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din domeniul relaţiilor
internaţionale
- Realizarea, individual sau în echipă, a unui proiect profesional în domeniul impactului teoriilor relaţiilor
internaţionale si comunicarea acestuia in cel puțin o limbă de circulație internațională
C3. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene
- Utilizarea unor teorii şi metode în conceperea unor soluții pentru rezolvarea unor situaţii de criză date
C4. Proiectarea de strategii în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene
- Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situaţii date de evaluare și valorificare empirică a elementelor evaluate
- Aplicarea metodelor de expertiză de specialitate în evaluarea unui studiu de caz
Cunoștințe
- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare;
utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii,
procese, proiecte etc. specifice domeniului
Abilități
- Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice
domeniului în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor
procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
Atitudini
-- manifestarea unei atitudini pozitive faţă de cunoaşterea ştiinţifică;
- dezvoltarea abilităţii de a înţelege şi consilia puncte de vedere diferite asupra unor situaţii asociate domeniului.
CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea,
prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de
circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine.
- Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată
- Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor
profesionale, identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de
execuție, a termenelor de realizare aferente și a riscurilor aferente.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere
ierarhice
- Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile
subordonate
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele
pieţei muncii
- Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru
dezvoltarea personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1
Obiectivul
general
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

al

Familiarizarea studenţilor cu activităţile desfăşurate la nivelul unor organizaţii
politice, administrative sau civice.
- documentarea studenţilor pe domenii de interes stabilite împreună cu cadre
didactice din facultate;
- iniţierea studenţilor în activitatea ştiinţifică;
- să utilizeze cunoştinţele teoretice din domeniul relaţiilor internaţionale şi
studiilor europene în cazuri concrete pe diverse materii de drept internaţional,
comunitar şi politici europene;
- creşterea abilităţii studenţilor de a opera cu concepte precum: integrare
europeană, securitate naţională, mediu de securitate, politica europeană de
securitate şi apărare, tehnici de negociere şi mediere, programe şi politici
europene, managementul proiectelor, analiză instituţională etc.

8. Conținuturi
8.1 Practică de specialitate
Practica se va desfăşura la nivelul facultăţii sau la nivelul unor
instituţii publice sau private cu care Facultatea de Comunicare
și Relaţii Internaţionale a încheiat o convenţie de colaborare
pentru practica studenţilor.

Metode de predare

Observații

Activități practice

84 de ore
2

În cadrul activităţii de practică (cercetare, documentare,
training) se vor urmări teme precum:
- Politici publice (centrale, locale, regionale, sectoriale)
- Managementul proiectelor
- Analiză instituţională (exemple: structuri
organizaţionale, comunicare, proceduri de luare a
deciziei)
- Comunicare interculturală
- Interacţiune cetăţeni – instituţii
- Tehnici de negociere şi mediere
- Integrare europeană
- Programe europene
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
- Anescot, Monica Eva – Ghid de protocol : Arta de a primi cu eleganţă – Piteşti, Editura Carminis, 2007 ;
- Bradbury, A. - Ghidul prezentărilor de succes - Bucureşti, Editura Rentrop & Straton, 2008 (3 ex.);
- Chelcea, Septimiu – Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat … - Bucureşti, Editura Comunicare.ro,
2007;
- Eco, Umberto – Cum se face o teză de licenţă : Disciplinele umaniste, Ediţie revizuită - Iaşi, Editura Polirom, 2006;
- Ferréol, Gilles ; Flageul, N. – Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală – Iaşi, Editura Polirom, 2007 (2 ex.);
- Langer, Maria - Cum să realizăm CV-uri, scrisori, cărţi de vizită şi fluturaşi publicitari – Bucureşti, Editura Corint,
2005;
- Pertek, Jacques – Diplômes et professions en Europe - Bruxelles, Bruylant, 2008;
- Simmonds, David - Proiectarea şi livrarea programelor de training - Bucureşti, Editura Codecs, 2008 (4 ex.);
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate.
10. Evaluare
Tip activitate
10.5 Practică de
specialitate

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţă, nivelul de îndeplinire a
sarcinilor repartizate
1.
Înaintea
desfășurării
stagiului de practică practicanții
vor primi
spre completare
prezentul material suport, intitulat
caiet de practică.
2.
Activitățile zilnice de
practică realizate vor fi detaliate de
fiecare practicant în scris în fișa de
activitate practică din prezentul
caiet de practică și vor viza
aspecte referitoare la modul de
lucru și rezultatele muncii practice.
3.
Pentru fiecare zi de
practică există câte o fișă care
solicită dezvoltarea în scris a temei
de practică din ziua respectivă și
activitățile
specifice
temei.
Studentul va trebui să fixeze, în
acord cu tutorele din instituţie,
scopurile, obiectivele şi sarcinile
zilei respective. La finalul orelor
de practică, vor fi făcute unele
observaţii (care vor fi consemnate
şi în caietul de practică) privind
activitatea
desfăşurată:
baza
teoretică
folosită,
sarcinile
îndeplinite, sarcinile neîndeplinite

10.2 Metode de evaluare
Evaluare continuă

10.3 Pondere
din nota finală
100%

3

(din ce motiv, când vor fi
îndeplinite), situaţiile în care au
fost întâmpinate dificultăţi, cum se
intenţionează
înlăturarea
dificultăţilor în viitor, descrierea
experienţelor avute în fiecare etapă
de formare a abilităţilor necesare,
prezentarea studiilor de caz,
prezentarea modului de efectuare
şi întocmire a anchetei sociale,
descrierea paşilor parcurşi pentru
soluţionarea unui caz etc.),
observaţiile proprii (disfuncţii
constatate, concluzii şi propuneri),
împărtăşirea
experienţelor,
căutarea împreună a unor soluţii
pentru cazurile mai dificile,
întâlniri opţionale care se doresc a
fi o resursă adiţională pentru
student.
4.
După finalizarea stagiului
de practică și completarea fișelor
de activitate zilnică se va întocmi
Proiectul de activitate practică care
va consta în realizarea unei scurte
prezentări a unității unde se
realizează practica și a unui studiu
aplicativ (analiză/studiu de caz)
referitor la activitatea desfăşurată
pe
parcursul
practicii.
Documentaţia care a stat la baza
realizării practicii (regulamente,
documente etc.) nu se va include
în proiectul de practică decât cu
acordul partenerului de practică
sub formă de anexe.
5.
În desfășurarea stagiului
de practică se vor urmări o serie de
competențe specifice iar nivelul de
îmbunătățire al acestora va fi
concludent în evaluarea finală.
Prin
implicarea
directă
a
studenţilor în activitatea de
prezentare în format scris a
propriei experiențe practice aceștia
vor
aprofunda
experiențele
practice și vor putea fi capabili de
o autoevaluare a competențelor
însușite.
6.
Tutorele
din
partea
partenerului de practică va
completa la finalul stagiului de
practică fișa de evaluare a
practicantului și va acorda un
punctaj în funcție de rezultatele
practicantului.
7.
Cadrul didactic
supervizor va completa la finalul
stagiului de practică fișa de
evaluare a caietului și proiectului
de practică și va acorda un punctaj
în funcție de rezultatele
4

practicantului.
10.6 Standard minim de performanță
- Soluţionarea unor situaţii-problemă din domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, de o complexitate
medie, cu soluţii bazate pe alegeri multiple si prezentarea în scris a soluțiilor găsite într-o limbă de circulație
internațională, cu un rezumat oral într-o a doua limbă străină.
- Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Florin IFTODE

24 /09 /2019
Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. Florin IFTODE

01 / 10 / 2019
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar
II
2.4
2.5
2019Semestrul
Anul de
2020
studiu

Universitatea „DANUBIUS” Galați
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare si Relatii Internationale
ADMINISTRAREA AFACERILOR SI STIIINTE ALE
COMUNICARII
Licenţă
AFACERI SI ECONOMIE INTERNATIONALA

ISTORIA SI EVOLUTIA ORGANIZATIILOR
INTERNATIONALE
Conf..univ.dr. Gheorghe Stefan
Conf..univ.dr. Gheorghe Stefan
IV

2.6 Tipul
de
evaluare

E4

2.7 Regimul
disciplinei2

DA

2.8. Codul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2 din care: curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
3.5 din care curs:
28 3.6 seminar / laborator
învățământ
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

AEI
2205

2
28
Ore
40
30
20
10
19
119
175
7

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning
Danubius online, internet
5.2 de desfășurare a seminarului - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning
/ laboratorului
Danubius online, internet

-

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

Competențe profesionale
Competențe
transversale

C1. Utilizarea fundamentelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor europene
și internaționale.
C2. Elaborarea proiectelor europene și internaționale.
C3. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor
europene.
C6. Asigurarea asistenței în managementul relațiilor din cadrul organizațiilor și instituțiilor
implicate în procesele europene și internaționale.
Cunoștințe
- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale
ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interretarea unor variate tipuri de
concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
Abilități
- Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine
definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea,
meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
Atitudini
- toleranţă faţă de valorile şi principiile europene
CT2. Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesionala și realizarea unui plan de dezvoltare în
acest sens, prin utilizarea eficientă a surselor și resurselor de comunicare și formare
profesională (internet, baze de date, cursuri online, biblioteci, etc).

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina Istoria si evolutia organizatiilor internationale îşi
propune familiarizarea studenţilor cu rolul, funcţiile, structura şi
activitatea principalelor organizaţii internaţionale, însuşirea şi
folosirea de către aceştia în analiza şi explicarea activităţii
organizaţiilor internaţionale a principalelor repere teoretice de studiu
specifice domeniului relatiilor internationale.
7.2 Obiectivele specifice






Dezvoltarea abilitatii de a intelege conceptele fundamentale
si a interpreta rolul si atributiile institutiilor si organizatiilor
internationale;
Intelegerea evolutiei si a modului de functionare a
institutiilor si organizatiilor internationale, elaborarea unor
proiecte folosind cadrul teroretic specific relatiilor
internationale;
Analiza documentelor si a legislatiei internationale si
utilizarea conceptelor specifice disciplinei in interpretarea
unor situatii de criza internationale ;

8. Conținuturi
8.1 Curs
EVOLUTII ALE CONCEPTULUI DE ORGANIZATIE
INTERNATIONALA
1.1. Notiuni introductive privind evolutia sistemului de relatii
internationale;
1.2. Conceptul de organizatie internationala in teoria moderna
si contemporana;

Metode de predare
prelegerea, analiza unor texte
din bibliografie, dezbaterea,
studiul de caz, analiza,
materiale video-audio

Observații
8 ore

1.3. Constituirea, structura, rolul membrilor si functionarea
organizatiilor internationale;
1.4. Competentele si raspunderea international a organizatiilor
internationale;
1.5. Dreptul organizatiilor internationale ;
INSTITUTIILE ORGANIZATIILE INTERNATIONALE
IN SOCIETATEA CONTEMPORANA
2.1. Mijloace de solutionare pasnica a diferendelor prin
mijloace politico-diplomatice; Notiunea de diferend.
2.2. Solutionarea pasnica prin mijloace jurisdictionale. Curtea
internationala de Justitie. Arbitrajul International;
2.3. Solutionarea diferendelor in cadrul organizatiilor
internationale. Metode si instrumente de cooperare.
2.4. Raspunderea internationala pentru fapte ilicite;
ORGANIZATII INTERNATIONALE CU VOCATIE
UNIVERSALA
3.1. Rolul O.N.U. si N.A.T.O. in solutionarea problemelor
privind pacea si securitatea statelor lumii;
3.2. Organizatii internationale regionale; BERD, AELS, U.E,
OSCE;
3.3. Organizatii internationale non-europene, OPEC,CSI,
ASEAN, OUA;
3.4. Institutii internationale – F.M.I., Banca Mondiala;

prelegerea, analiza unor texte
din bibliografie, dezbaterea,
studiul de caz, analiza,
materiale video-audio

6 ore

prelegerea, analiza unor texte
din bibliografie, dezbaterea,
studiul de caz, analiza,
materiale video-audio

8 ore

APARITIA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NONGUVERNAMENTAL
4.1. Organizatii non-guvernamentale; Crucea Rosie,
Greenpeace;
4.2. Initiative de cooperare in plan regional;
4.3. Organizatii Interguvernamentale , Internationale, G-20,
BRICS

prelegerea, analiza unor texte
din bibliografie, dezbaterea,
studiul de caz, analiza,
materiale video-audio

6 ore

BIBLIOGRAFIE

1. Anton Carpinschi, Diana Mărgărit, Organizații Internaționale, Ed.Polirom, Iași, 2011;
2. Paul Johnson, O istorie a lumii moderne. 1920-2000, Ed.Humanitas, București, 2003;
3. Tony Judt, Europa postbelică. O istorie a Europei de după 1945, Ed.Polirom, Iași, 2008;
4. Cristian Jura, 271 de organizații internaționale, Ed.CH-Beck, București, 2013;
5. David Parish, Enciclopedia Războiului Rece, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2002;
6. Francois Roth, Inventarea Europei, Ed.Institutul European, Iași, 2007;
7. Diego Varela, Guvernarea Uniunii Europene, Ed.Institutul European, Iași, 2008;
8. David Vătăman, Organizații europene și euroatlantice, Ed.Lumina Lex, București, 2008.
9. Petre Dumitriu, Sistemul O.N.U. in contextul globalizarii, Editura Curtea Veche, Bucuresti, 2008
10.Magdalena Denisa Lungu, Rolul organizațiilor internaționale în soluționarea pașnică a
diferemdelor internaționale, Ed.Universul Juridic, București, 2010;
11. Derek Urwin, Dicționar de istorie și politică europeană. 1945-1995, Ed.Institutul European,.
Iași, 2000;
12. Maurice Vaisse (coordonator), Dicționar de relații internaționale. Secolul XX,, Ed. Polirom,
Iași, 2008;
13. Pierre Verluise, După douăzeci de ani de la căderea zidului. Europa reconfigurată, Ed.Cartier,
Chișinău, 2009.
14.Ivan Adrian, Statele Unite ale Europei: Uniunea Europeană între interguvermentalism si
supranationalism, Institutul European, Iasi, 2007
15. Gerbet, Pierre, La construction de l Europe, Polirom, Iasi, 1999

16. Barbulescu Iordan Gheorghe, Procesul decizional in Uniunea Europeana, Iasi, Editura Polirom,
2008
17. Barbulescu Iordan Gheorghe, Uniunea Europeana: Politicile extinderii, Bucuresti, Editura
Tritonic, 2006
18. Jing Ion. Uniunea Europeana in cautarea viitorului. Studii europene.Editura C.H.Beck. 2008

8.2 Seminar / laborator
1. Organizatii si institutii internationale;

1. Dreptul penal international

1.

Atributii ale O.N.U. in solutionarea
conflictelor;

1. Aparitia si consolidarea N.A.T.O. ca alianta
politico-militara;
1.
1. Rolul F..M.I. si al Bancii Mondiale;

1. Rolul si atributiile organizatiilor nonguvernamentale;

Metode de predare
analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio
analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio
analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio
analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio
analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio
analiza unor texte din bibliografie,
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming, studiul de
caz, analiza, materiale video-audio

Observații
4 ore

4 ore

6 ore

4 ore

6 ore

4ore

BIBLIOGRAFIE

1. Anton Carpinschi, Diana Mărgărit, Organizații Internaționale, Ed.Polirom, Iași, 2011;
2. Paul Johnson, O istorie a lumii moderne. 1920-2000, Ed.Humanitas, București, 2003;
3. Tony Judt, Europa postbelică. O istorie a Europei de după 1945, Ed.Polirom, Iași, 2008;
4. Cristian Jura, 271 de organizații internaționale, Ed.CH-Beck, București, 2013;
5. David Parish, Enciclopedia Războiului Rece, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2002;
6. Francois Roth, Inventarea Europei, Ed.Institutul European, Iași, 2007;
7. Diego Varela, Guvernarea Uniunii Europene, Ed.Institutul European, Iași, 2008;
8. David Vătăman, Organizații europene și euroatlantice, Ed.Lumina Lex, București, 2008.
9.Ivan Adrian, Statele Unite ale Europei: Uniunea Europeană între interguvermentalism si
supranationalism, Institutul European, Iasi, 2007
10. Gerbet, Pierre, La construction de l Europe, Polirom, Iasi, 1999
11. Barbulescu Iordan Gheorghe, Procesul decizional in Uniunea Europeana, Iasi, Editura Polirom,
2008
12, Barbulescu Iordan Gheorghe, Uniunea Europeana: Politicile extinderii, Bucuresti, Editura
Tritonic, 2006
13. Jing Ion. Uniunea Europeana in cautarea viitorului. Studii europene.Editura C.H.Beck. 2008

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme ale comunităţii legate de comunicarea
organizațională.
 Participarea la analiza așteptările publicului intern al organzațiilor.
10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
din nota finală
10.4 Curs
Frecvenţă, parcurgerea
Examen scris
60%
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor
Evaluare continuă
40%
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri la
seminar
10.6 Standard minim de performanță
cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 40 %.


Data completării
26 /09 /2019

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Gheorghe Stefan

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Gheorghe Stefan

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Florin IFTODE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea
2.

Universitatea „Danubius" din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Interdisciplinar: Administrarea Afacerilor și Științe ale
Comunicării
Master interdisciplinar
Afaceri si Economie Internationala

Date despre disciplină

COMUNICAREA POLITICILOR UE ÎN LIMBA
ENGLEZĂ

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs

Conf.univ.dr. Liviu-Mihail MARINESCU

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Conf.univ.dr. Liviu-Mihail MARINESCU

2.4. Anul de studiu

II

2.5. Semestrul

II

2.6. Tipul de
evaluare1

E1

2.7. Regimul
disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe săptămână
2 Din care 3.2. curs
1 Din care 3.3. seminar/ laborator
3.4. Total ore din planul de
28 Din care 3.5. curs
14 Din care 3.6. seminar/ laborator
învăţământ
3.7.Distribuţia fondului de timp
ore convenţionale 8 x 28 = 224
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Comunicare cu studenţii
3.8. Total ore studiu individual
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numărul de credite

OB

1
14
Ore
30
20
20
10
10
7
97
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu e cazul
4.2. de competenţe
 C.1. Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul
proceselor europene si internationale
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului

6.
1
2




Mijloace ITC, conexiune la Internet
Mijloace ITC, conexiune la Internet

Competenţele specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care
face parte disciplina.)

Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu.
Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.

Competenţe profesionale
Competenţe
Transversale
7.

UTILIZAREA METODOLOGIILOR DE ANALIZĂ ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII
POLITICILOR UE ADRESATE SPECIALISTILOR IN AFACERI SI ECONOMIE
INTERNATIONALA
1. Deprindrerea metodelor specifice de analiză şi decizie în sfera comunicarii politicilor UE in limba
engleza
2. Utilizarea instrumentelor specifice comunicarii în asimilarea comunicarii politicilor UE in limba
engleza
PROIECTAREA DE STRATEGII IN DOMENIUL COMUNICARII POLITICILOR UE IN
LIMBA ENGLEZA – CERINTA SPECIFICA A SPATIULUI EUROPEAN
Selectarea conceptelor fundamentale pentru analiza spectrului comunicarii politicilor UE in limba
engleza
Recunoaşterea metodelor fundamentale pentru explicarea și interpretarea proceselor de comunicare a
politicilor UE in limba engleza
Elaborarea de analize de specialitate în domeniul asimilarii competentelor de comunicare a politicilor
UE in limba engleza.
Cunoștințe
- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de
specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interretarea unor variate tipuri de concepte,
situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
Abilități
- Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice
domeniului în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi
limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
Atitudini
- toleranţă faţă de valorile şi principiile europene
- Asimilarea corecta a comunicarii politicilor UE in limba engleza
-Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice in domeniul de interes
-Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan
de dezvoltare în acest sens,
prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, baze
de date, cursuri on-line, biblioteci, etc).
Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiective specifice

8.

Conţinuturi

Însușirea cunoștințelor de limbă engleză pentru scopuri specifice
Uniunii Europene coroborată cu asimilarea corectă a aspectelor
de interculturalitate din spațiul Uniunii Europene, cu abordarea
pertinentă a conținutului politicilor europene în limba engleză și
observarea atentă a specificității comunicării scrise și orale în
limba engleză adaptate la conținutul terminologic caracteristic
comunicării politicilor Uniunii Europene reprezintă direcții de
studiu indispensabile viitorilor absolvenți ai Programului
Masteral de Afaceri și Economie Internațională al Universității
Danubius.

Dobândirea cunoştiinţelor fundamentale despre noţiunile specifice
comunicarii politicilor UE in limba engleza;
Dobândirea cunoştiinţelor despre metodele fundamentale de explicare
și interpretare a proceselor și strategiilor specifice asimilarii politicilor
UE in limba engleza;
Elaborarea propriei analize a modului de gestionare a problemelor
terminologice specifice din domeniul comunicarii politicilor UE in
limba engleza.
Asimilarea corespunzatoare a structurilor de comunicare a politicilor
UE specifice registrelor scris si oral, adaptate la necesitatile de studiu
ale studentilor inscrisi la acest program masteral.

8.1 Curs
BASIC CONSTITUENTS OF EU POLICIES
THE EUROPEAN UNION - MEANING AND ROLE
THE EU AGRICULTURAL POLICY
EU BUSINESS POLICY
CLIMATE ACTIONAS AN EU POLICY
ECONOMY, FINANCE AND TAX AS MAJOR EU
CONCERNS
EMPLOYMENTS AND SOCIAL RIGHTS IN THE EU

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
lecturi, analiză de text, sistem elearning, prezentări video
prelegerea, discursul interactiv,
lecturi, analiză de text, sistem elearning, prezentări video
prelegerea, discursul interactiv,
lecturi, analiză de text, sistem elearning, prezentări video
prelegerea, discursul interactiv,
lecturi, analiză de text, sistem elearning, prezentări video
prelegerea, discursul interactiv,
lecturi, analiză de text, sistem elearning, prezentări video
prelegerea, discursul interactiv,
lecturi, analiză de text, sistem elearning, prezentări video
prelegerea, discursul interactiv,
lecturi, analiză de text, sistem elearning, prezentări video

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

BIBLIOGRAFIE
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
1. Brooks, Michael; Horner, David (1991). English for the Business World. Paris: Edition Belin;
2. Byrnes, H.(ed.) (2006). Advanced Language Learning: The Contribution of Halliday and Vygotsky, London:
Continuum;
3. Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press, Cambridge;
4. Fligstein, Neil (2008). Euroclash, The EU, European Identity, and the Future of Europe, Oxford University
Press, Oxford;
5. Gaskell, Philip (2000). A New Introduction to Bibliography, Oak Knoll Press;
6. Halliday, M.A.K., (1978). Language as a Social Semiotic: Social Interpretation of Language and Meaning,
Edward Arnold, London;
7. Heritier, A. (2007). Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, Oxford;
8. Mallin, A.C. (2007) Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford;
9. McCormick, John; Olsen, Jonathan (2014). The European Union. Politics and Policies, Westview Press;
10. Odlin, Terence (1989). Language Transfer: Cross-Linguistic Influence in Language Learning, Cambridge
Applied Linguistics, Cambridge University Press;
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Brooks, Michael; Horner, David (1991). English for the Business World. Paris: Edition Belin;
2. Byrnes, H.(ed.) (2006). Advanced Language Learning: The Contribution of Halliday and Vygotsky, London:
Continuum;
3. Cameron, F., An Introduction to European Foreign Policy (2012), 2nd edition, London, Routledge;
4. Caswell, Fred (1989). Success in Statistics, John Murray Publishers Ltd.;
5. Chapelle, Carol A. (2003). English Language Learning and Technology, John Benjamins Publishing Co.,
Amsterdam;
6. Corbett, Jim (1991). English for International Banking and Finance, Cambridge University Press;
7. Cotton, D.; Robbins S. (1996). Business Class. London: Longman;
8. Crain, Stephen; Diane Carolyn Lillo-Martin (1998). Language and Mind, Blackwell Publishers;
9. Craven, James (1991). Introduction to Economics: An Integrated Approach to Fundamental Principles,
Blackwell;
10. Crystal, D. (2012) . English as a Global Language, Cambridge University Press;
11. Daft, Richard. L, (2010). Management, Vanderbilt University, Ninth Edition, South-Western CENGAGE
Learning, USA;
12. Duncan, Frederick, Henry; Caracota-Dimitriu, Maria (1998), English Dictionary of Accounting, Economic and
Financial Terms, Editura R.A.I., Bucuresti;
13. Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press, Cambridge;
14. Fligstein, Neil (2008). Euroclash, The EU, European Identity, and the Future of Europe, Oxford University
Press, Oxford;
15. Gaskell, Philip (2000). A New Introduction to Bibliography, Oak Knoll Press;
16. Halliday, M.A.K., (1978). Language as a Social Semiotic: Social Interpretation of Language and Meaning,
Edward Arnold, London;
17. Heritier, A. (2007). Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, Oxford;
18. Jones, Leo; Richard Alexander (1990). International Business English, vol. 1-3, Cambridge University Press;
19. Keukeleire, S. & T. Delreux (2014). The Foreign Policy of the European Union, 2nd edition, Palgrave

Macmillan;
20. Krossa, A. S. (ed.) (2011). Europe in a Global Context, Basingstoke, Palgrave Macmillan;
21. Laaksonen, Annamari (2010). Making Culture Accessible. Access, Participation and Cultural Provision in the
Context of Cultural Rights in Europe, Council of Europe Publishing;
22. Mallin, A.C. (2007) Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford;
23. McCormick, John; Olsen, Jonathan (2014). The European Union. Politics and Policies, Westview Press;
24. Odlin, Terence (1989). Language Transfer: Cross-Linguistic Influence in Language Learning, Cambridge
Applied Linguistics, Cambridge University Press;
25. Orbie, J. (ed.) (2008). Europe's Global Role: External Policies of the European Union, Aldershot, Ashgate;
26. Orlich, C. Donald; Robert J. Harder; Richard C. Callahan; Michael S. Trevisan; Abbie H. Brown; Darcy E.
Miller, (2013). Teaching Strategies: A Guide to Effective Instruction, 10th Edition, Wadsworth, USA;
27. Schmidt, Vivien (2006) Democracy in Europe. The EU and National Policies, Oxford University Press,
Oxford.
8.2 Seminar/laborator
EXPLAINING BASIC CONSTITUENTS OF EU
POLICIES
THE EUROPEAN UNION – DEFINING ITS
MEANING AND ROLE
THE EU AGRICULTURAL POLICY EXPLAINED

OUTLINING MAIN EU BUSINESS POLICIES

EXPLAINING THE CLIMATE ACTIONAS A MAIN
EU POLICY COMPONENT
ECONOMY, FINANCE AND TAX AS A MAJOR EU
CONCERN
DEBATE ON THE EMPLOYMENT AND SOCIAL
RIGHTS IN THE EU

Metode de predare
problematizarea, analiza, sinteza,
sistem e-learning, studii de caz,
interepretarea unor materiale de
specialitate.
problematizarea, analiza, sinteza,
sistem e-learning, studii de caz,
interepretarea unor materiale de
specialitate.
problematizarea, analiza, sinteza,
sistem e-learning, studii de caz,
interepretarea unor materiale de
specialitate.
problematizarea, analiza, sinteza,
sistem e-learning, studii de caz,
interepretarea unor materiale de
specialitate.
problematizarea, analiza, sinteza,
sistem e-learning, studii de caz,
interepretarea unor materiale de
specialitate.
problematizarea, analiza, sinteza,
sistem e-learning, studii de caz,
interepretarea unor materiale de
specialitate.
problematizarea, analiza, sinteza,
sistem e-learning, studii de caz,
interepretarea unor materiale de
specialitate.

Observaţii
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

BIBLIOGRAFIE
1.

Duncan, Frederick, Henry; Caracota-Dimitriu, Maria (1998), English Dictionary of Accounting, Economic and
Financial Terms, Editura R.A.I., Bucuresti;
2. Evans, David (2003). Decisionmaker. Cambridge: Cambridge Universty Press, Cambridge;
3. Fligstein, Neil (2008). Euroclash, The EU, European Identity, and the Future of Europe, Oxford University
Press, Oxford;
4. Gaskell, Philip (2000). A New Introduction to Bibliography, Oak Knoll Press;
5. Halliday, M.A.K., (1978). Language as a Social Semiotic: Social Interpretation of Language and Meaning,
Edward Arnold, London;
6. Heritier, A. (2007). Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, Oxford;
7. Jones, Leo; Richard Alexander (1990). International Business English, vol. 1-3, Cambridge University Press;
8. Keukeleire, S. & T. Delreux (2014). The Foreign Policy of the European Union, 2nd edition, Palgrave
Macmillan;
9. Krossa, A. S. (ed.) (2011). Europe in a Global Context, Basingstoke, Palgrave Macmillan;
10. Laaksonen, Annamari (2010). Making Culture Accessible. Access, Participation and Cultural Provision in the
Context of Cultural Rights in Europe, Council of Europe Publishing;
11. Mallin, A.C. (2007) Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford; Neagu, Mariana; Daniela Şarpe
(1999). Dicţionar explicativ englez - român de termeni economici. Galați: Editura Alma.
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului




Conţinutul şi metodele reflectă obiectivul major al cursului, familiarizează studenţii cu notiunile
principale ale practicii comunicarii in afaceri in limba engleza de afaceri, fenomen cu repercusiuni
majore atat pe plan social.
Securitatea si gestionarea acesteia la nivel international sunt percepute ca necesitati vitale pentru
societatea nationala si internationala la nivel regional si global.

10. Evaluare
Tip de activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de
evaluare
Examen scris

Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5. Seminar/ laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, Evaluare continuă
teme de casă, teste, participarea la
dezbateri la seminar
10.6. Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
10.4. Curs

Data completării
24 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Liviu-Mihail
MARINESCU
Data avizării în departament
01 / 10 / 2019

10.3. Pondere
din nota finală
70%
30%

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr. Liviu-Mihail MARINESCU
Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Florin IFTODE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Interdisciplinar: Administrarea afacerilor și Științele comunicării
Master
Afaceri și economie internațională
IF
2019-2020

METODE DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚELE SOCIALE
Conf. univ. dr. Mirela Arsith
Conf. univ. dr. Mirela Arsith
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
Credite
evaluare
disciplinei2
disciplinei
7
Examen
Obligatorie AEI2210A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
56
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore de studiu individual (3.9-3.4)
3.9 Total ore pe semestru (nr. de credite X 25)
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de
curriculum
4.2 de
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
- sală de curs, video-proiector, laptop, , internet
5.2 de desfăşurare a
- sală de curs, video-proiector, laptop, , internet
seminarului / laboratorului

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

2
28
ore
35
35
35
4
10
119
175
7

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina)

Competențe profesionale

C3.3. Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes public şi rezolvarea acestora
prin modele de planificare specifice;
C5.4. Utilizarea strategiilor şi a metodelor de cercetare socială a situaţiilor de criză în relaţiile internaţionale;
-Elaborarea unui proiect de cercetare într-un context dat, pe o temă politică, culturală, interacţiune
internaţională, schimbare socială etc.
-Dezvoltarea aptitudilor de cercetare
Cunoștințe:
Cu privire la conținuturile metodelor de cercetare;
Abilități:
De alege cele mai bune metode, în funcție de tema de cercetare
Atitudini;
-interogativă;

Competențe transversale

-curiozitate;
CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, transmiterea,
prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil).
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere
ierahice
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele
pieţei muncii
CT4. Rezolvarea în mod realist- cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii profesionale, în
vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora.
Dexvoltarea unor atitudini adecvate față de cercetare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
Formarea cognitivă şi aplicativă a masteranzilor în domeniul cercetării în ştiinţele sociale.
general
al
disciplinei
cunoaşterea, explicarea şi utilizarea corectă a noilor concept şi teorii;
7.2.Obiectivele
- înţelegerea şi explicarea specificului cercetării sociale şi a etapelor de cercetare;
specifice

- explicarea unor fenomene, procese, evenimente cu caracter comunicaţional prin intermediul
modelelor de analiză şi interpretare propuse;
- capacitatea de a investiga ariile circumscrise conceptelor fundamentale, explicarea şi
interpretarea corelaţiilor interdisciplinare care sunt identificabile în metode;
- utilizarea unor instrumente de analiză şi interpretare specifice ştiinţelor sociale pentru
caracterizarea teoretică generală şi aplicată a unei problem de comunicare internaţională;
- realizarea unor conexiuni între cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile dobândite şi aplicarea
acestora în soluţionarea şi evaluarea unor situaţii problemă;
- dezvoltarea spiritului analitic, dintr-o perspectivă comparatistă;
- interes pentru problematica etică a cercetării sociale şi pentru dezvoltarea personală şi
profesională.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

METODOLOGIE, METODĂ, PROCEDURI
I.1. Configurarea metodei de cercetare
I.2. Obiectivele cercetării
I.3. Etapele procesului de cercetare
I.3.1.Conceptualizarea

Metode de predare

Observaţii

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația
euristică

8 ore

I.3.2. Operaționalizarea conceptelor
I.3.3.Preancheta
I.3. 4. Stabilirea obiectivelor
și formularea ipoezelor de cercetare
I.3.5.Determinarea variabilelor
şi a indicatorilor
I.3.6. Alcătuirea eșantionului sau a lotului
I.3.7. Alegerea metodei și a tehnicilor de cercetare
I.3.8. Pretestarea instrumentelor de cercetare
I.3.9. Aplicarea în teren a instrumentelor de cercetare
I.3.10. Prelucrarea datelor și a informațiilor obținute
I.3.11. Analiza rezultatelor
I.3.12.Redactarea raportului de cercetare
II.1. CANTITATIV ȘI CALITATIV ÎN CERCETARE
Eșantionarea
II.DIMENSIUNEA CANTITATIVĂ A CERCETĂRII
- II.1. Ancheta și sondajul
- II.1. Protocolul transversal
- II.1.2. Protocoalele de anchetă longitudinală
- II.1.3. Studiul de panel
- II.1. 4. Ancheta orală sau directă
- II.1.5. Ancheta în scris sau indirectă
- II.2. Sondajul de opinie
- II.2.1.Chestionarul
- II.2. 3.Tipuri de întrebări ce pot fi utilizate în costruirea
chestionarelor
- II.3. Scale de apreciere
- II.4. Experimentul
DIMENSIUNEA CALITATIVĂ A
CERCETĂRII
III.1. Metafore privind natura cercetării calitative
III.2. Interviul
III. 2. 1. Nonverbalul în cadrul interviului
IV.2.2.Interviul semistructurat
sau semidirectiv
III.2.3. Interviul liber sau nondirectiv
III.2.4. Etapele pregătirii unui interviu
III. 2.5. Etapele realizării unui interviu
III.3. Atitudinea dezirabilă
a intervievatorului
III. 4. Cercetarea de teren
III. 5. Observația participativă
III.5.1.Rolurile observatorului
III. 5. 2.Stadiile procesului observational
III.6.Discuția
III. 7.Cercetarea documentară și lucrul cu documntele
III.8. Studiul de caz și monografia
III.9. Focus-grupul
III. 9. 1. Caracteristicile focus-grup-urilor
III. 9.2. Etapele cercetării
de tip focus-grup
III.10. Analiza de conţinut
III.10.1. Analiza categorială
III.10.2. Analiza enunțării

Etica în cercetare

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația
euristică

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația
euristică

2 ore

8 ore

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația

8 ore

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația

2 ore

BIBLIOGRAFIE
 Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Arsith, M.,(2017) Metode de cercetare în științele sociale (note de curs), online, pe platforma UDG
Roman, R. (coord.) (2009), Metode și tehnici de cercetare sociologic, București:Editura ASE.
Babbie, E. (2010). Practica cercetării sociale, Iaşi: Editura Polirom.

Marinescu, V. (2009). Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Bucureşti: Editura
„Comunicare.ro“.


Bibliografie selectivă de elaborare a cursului
Arsith, M.,(2017) Metode de cercetare în științele sociale (note de curs), online, pe platforma UDG

Arsith, M.&Miron, L (2012), Metode de ceretare în științele comunicării, ID, Editura
„Danubius“, Galați.
Roman, R. (coord.) (2009), Metode și tehnici de cercetare sociologic, București:Editura ASE.
Babbie, E. (2010). Practica cercetării sociale, Iaşi: Editura Polirom.

Cocoradă, E. coord.) (2014), Metode de cercetare calitativă în psihologie, Brașov : Editura
Universității Transilvania.
Cojocaru, Şt. (2005), „Focus grupul - tehnica utilizata pentru evaluarea nevoilor din
comunitate“, în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Vol. 8/martie, Editura Lumen,
Iaşi, pp. 50-56.
Marinescu, V. (2009). Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Bucureşti: Editura
„Comunicare.ro“.

Chelcea, Spetimiu, Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative şi calitative. Ediţia
a III-a, Editura Economică, Bucureşti, 2007.
Postelnicu, C, (2011), Metode calitative, Sociologie, Resurse Umane, An I, 2010/2011,
UBB, Cluj.
McQueen. A.R.&.Kunussen, Ch. (2007), Metode de cerctare în științele sociale, Iași:
Institutul European.
8.2 Seminar / laborator
1.

Focus-grupuri constituite în scop de cercetare. Scopul îl
constituie identificare unor probleme de cercetare în
domeniul comunicării.

2.

Definirea clară a obiectivelor cercetării. Observaţia
participativă. Alegerea unui protocol de anchetă adecvat.
Caracteristicile esenţiale ale tehnicii intervievării.

Realizarea unui proiect de cercetare în domeniul
comunicării.
Studenţii vor fi grupaţi. Fiecare grup îşi va formula propria
ipoteză de lucru, urmând a realiza cercetarea, prin aplicarea
unei metodologii diferite de cercetare, în funcţie de metodele
prezentate la orele de curs.
Cercetarea va fi, astfel, efectuată şi rezultatele vor fi prezentate în
faţa tuturor colegilor. Evaluarea şi concluziile finale vor fi
prezentate şi susţinute în faţa tuturor studenţilor.

Teme propuse:
a. Compararea unui cotidian de calitate cu unul popular
(analiză de conţinut)
b. Studiâu etnografic referitor la cum privesc televiziunea
familia şi prietenii
c. Analiza semiotică a unor imagini publicitare
d. Analiza unor conversaţii spontane (analiză
tranzacţională) etc.
Aplicaţiile pot fi identificate şi de către studenţi.Apoi, vor fi
susținute de aceștia.

Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de
caz,

explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de
caz, prezentări video.

Observaţii

6 ore

8 ore

explicaţia, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video,
12 ore

Bibliografie
Arsith, M.,(2017) Metode de cercetare în științele sociale (note de curs), online, pe platforma UDG

Arsith, M.&Miron, L (2012), Metode de ceretare în științele comunicării, ID, Editura
„Danubius“, Galați.
Roman, R. (coord.) (2009), Metode și tehnici de cercetare sociologic, București:Editura ASE.
Babbie, E. (2010). Practica cercetării sociale, Iaşi: Editura Polirom.

Cocoradă, E. coord.) (2014), Metode de cercetare calitativă în psihologie, Brașov : Editura
Universității Transilvania.
Cojocaru, Şt. (2005), „Focus grupul - tehnica utilizata pentru evaluarea nevoilor din
comunitate“, în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, Vol. 8/martie, Editura Lumen,
Iaşi, pp. 50-56.
Marinescu, V. (2009). Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Bucureşti: Editura
„Comunicare.ro“.

Chelcea, Spetimiu, Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative şi calitative. Ediţia
a III-a, Editura Economică, Bucureşti, 2007.
Postelnicu, C, (2011), Metode calitative, Sociologie, Resurse Umane, An I, 2010/2011,
UBB, Cluj.
McQueen. A.R.&.Kunussen, Ch. (2007), Metode de cerctare în științele sociale, Iași: Institutul
European.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul şi metodele reflectă obiectivul major al cursului, formarea masteranzilor în domeniul cercetării în ştiinţele
sociale

10. Evaluare
Tip
activitate
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota
finală
60%

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
Evaluare continuă:
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
elaborarea unor referate, teme de casă
participarea la dezbateri.
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 40 %.
Data completării
24.09.2019

Semnătura titularului de curs

Conf.univ.dr. Mirela Arsith
Data avizării în departament
01 / 10 / 2019

40%

Semnătura titularului de seminar

Conf univ.dr/ Mirela Arsith
Semnătura directorului de departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAȚII INTERNAȚIONALE
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ȘI ȘTIINȚE POLITICE
Programul de studii universitare de masterat: Afaceri si Economie interationala
Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: IF
Anul universitar: 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea
2.

Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei

Universitatea „Danubius” din Galaţi
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Afaceri
Master interdisciplinar
Afaceri si economie internetionala

ETICA AFACERILOR ÎN RELATIILE INTERNATIONALE

2.2. Titularul activităţilor de curs

Conf.univ.dr.Tureac Cornelia

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Conf.univ.dr. Tureac Cornelia

2.4. Anul de studiu

II

2.5. Semestrul

II

2.6. Tipul de
evaluare1

COD 2207

E

2.7. Regimul
disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe săptămână
4 Din care 3.2. curs
2 Din care 3.3. seminar/ laborator
3.4. Total ore din planul de
56 Din care 3.5. curs
28 Din care 3.6. seminar/ laborator
învăţământ
23.7.Distribuţia fondului de timp
ore convenţionale 7 x 25 = 175
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Comunicare cu studenţii
3.8. Total ore studiu individual
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numărul de credite

OB

2
28
Ore
50
30
20
5
5
9
119
175
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu e cazul
4.2. de competenţe
 Nu e cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului

6.
1
2




Mijloace ITC, conexiune la Internet
Mijloace ITC, conexiune la Internet

Competenţele specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)

Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu.
Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.

C5.1 Descrierea conceptelor fundamentale din domeniul eticii aplicate în afaceri;
C5.2 Utilizarea metodelor fundamentale pentru explicarea şi interpretarea valorilor şi a principiilor
morale impuse de lumea contemporană prin raportarea la normative deontologice internaționale;
C5.3 Aplicarea cunoştinţelor asimilate situaţiilor ce implică procesului decizional internațional și
situaţii morale dilematice;

Competenţe profesionale

C5.4 Pregătirea de analize de specialitate în care se identifică posibile probleme etice în afacerile
internaţionale identificate la nivelul organizațiilor;
C5.5 Aplicarea principiilor morale și a principiilor specifice situaţiilor de conflict şi criză
internaţionale;
Cunoștințe
- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de
specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interretarea unor variate tipuri de concepte,
situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
Abilități
- Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice
domeniului în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi
limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
Atitudini

Competenţe
transversale

- toleranţă faţă de valorile şi principiile europene
CT2 Participarea la analiza unor studii de caz din jurisprudența europeană, cu implicații etice, prin
lucrul în echipă și cu asumarea de roluri specifice;
CT3 Identificarea nevoii de consultare și promovare a regulilor de deontologie profesională aplicabile
funcționarului internațional.

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea dezbaterilor actuale cu privire la dimensiunea etică a
afacerilor internaţionale şi furnizarea instrumentelor necesare în
7.1 Obiectivul general al disciplinei
analiza acestor dezbateri.
7.

7.2 Obiective specifice






8. Conţinuturi
8.1 Curs
Etica o abordare filozofica-notiuni generale
Etica si afaceri
-caracterizarea afacerii
-definirea eticii in afaceri
-principiile eticii in afaceri
Afaceri si responsabilitate sociala a firmelor
- responsabilitatea sociala a firmelor
-relatiile dintre responsabilitatea sociala, cultura
organizationala si comportamentul etic in afaceri
-comunicarea onesta si tratament corect
Managementul etic al organizatiilor

Cunoaşterea conceptelor şi temelor centrale din dezbaterile şi
cercetările cu privire la dimensiunea etică în afacerile
internaţionale;
Dobândirea capacităţii de a recunoaşte şi stabili un ansamblu
de norme morale şi valori comune pentru domeniul afacerilor.
Analiza dezbaterilor centrale actuale, a contextelor
internaţionale şi româneşti cu privire la aplicaţii ale temelor
etice în cazul unor evenimente economice contemporane
Întărirea capacităţilor de lucru în grup, comunicare cu alte
grupuri, dezbateri.
Metode de predare
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text

Observaţii
4ore

Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text

6 ore

Prelegerea, dialogul, lecturi,

4 ore

4 ore

- rolul si conduita managerului in afaceri
-obligatiile fata de stakeholder-i, consumatori si
comunitate.
Etica in managementul international
-probleme morale ale organizatiilor
-conduita etica a managementului societatilor
multinationale
-moralitatea si structura corporationala
-afaceri internationale si etica
-probleme specifice eticii in afacerile internationale

analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text

6 ore

Etica in afaceri si diferentele culturale pe plan
Prelegerea, dialogul, lecturi,
4ore
international
analiză de text
BIBLIOGRAFIE
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Singer, Peter - Tratat de Etică, Editura Polirom, 2006;
Covey, S. R. – Etica liderului eficient sau cond. bazată pe principii – Bucureşti, Editura Allfa, 2000;
Guzzini, S. – Realism şi relaţii internaţionale – Iaşi, Editura Institutul European, 2000;
Rusu, I. - Organizaţii şi relaţii internaţionale - Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 2002;
Onişoru, Gheorghe - Relaţii internaţionale - Bucureşti, Editura Fund.”România de Mâine”, 2007;
Craciun D., Morar V., Macoviciuc V., Etica afacerilor, Editura Paideia, Bucuresti, 2005.
Daianu D., Vranceanu R., Frontierele etice ale capitalismului, Iasi 2006
Ionescu Gheorghe, Marketizarea, democratizarea si etica afacerilor, Editura Economica, Bucuresti, 2004.
Ionescu Gh., Bibu Nicolae, Munteanu Valentin, Etica in afaceri, Editura Universitatii de Vest, Timisoara, 2006.
Popescu Doina, Cultura organizationala si etica in afaceri, Editura ASE Bucuresti 2006.
Bibliografie de elaborare a cursului
Singer, Peter - Tratat de Etică, Editura Polirom, 2006;
Covey, S. R. – Etica liderului eficient sau cond. bazată pe principii – Bucureşti, Editura Allfa, 2000;
Guzzini, S. – Realism şi relaţii internaţionale – Iaşi, Editura Institutul European, 2000;
Mătăsaru-Preda, Aurel – Tratat de relaţii internaţionale moderne, vol. II - Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2001;
Rusu, I. - Organizaţii şi relaţii internaţionale - Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 2002;
Onişoru, Gheorghe - Relaţii internaţionale - Bucureşti, Editura Fund.”România de Mâine”, 2007;
Craciun D., Morar V., Macoviciuc V., Etica afacerilor, Editura Paideia, Bucuresti, 2005.
Daianu D., Vranceanu R., Frontierele etice ale capitalismului, Iasi 2006
Ionescu Gheorghe, Marketizarea, democratizarea si etica afacerilor, Editura Economica, Bucuresti, 2004.
Ionescu Gh., Bibu Nicolae, Munteanu Valentin, Etica in afaceri, Editura Universitatii de Vest, Timisoara, 2006.
Popescu Doina, Cultura organizationala si etica in afaceri, Editura ASE Bucuresti 2006.
8.2 Seminar/laborator
Etica în afaceri. Clarificare conceptuală
Tezele compatibilităţii/incompatibilităţii dintre etică
şi afaceri; Utilitatea studierii eticii în afaceri ;
Niveluri de explicitare a eticii după un model
tridimensional: individul ca agent moral, relaţia umană
şi mediul internațional.
Principiile afacerilor internaționale și comportamentul
moral.
Raportul dintre respectarea principiilor relațiilor
internaționale și etica afacerilor internaționale.
Corupţia şi mediul de afaceri internaţional
Definirea dilemelor etice în afaceri; Soluţionarea
dilemelor etice în afaceri; Principii practice ale eticii
în afaceri;
Responsabilitatea socială corporatistă
Etica relaţiilor de muncă
Cunoaşterea şi analiza mai multor aplicaţii etice şi
principalelor curente etice - studii de caz.
BIBLIOGRAFIE

Metode de predare
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul

Observaţii
2 ore

Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz ,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul, referate
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul, referate

2 ore

Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul, referate

2 ore

2 ore
4 ore

2 ore
4 ore
4 ore

2 ore
4 ore

Singer, Peter - Tratat de Etică, Editura Polirom, 2006;
Covey, S. R. – Etica liderului eficient sau cond. bazată pe principii – Bucureşti, Editura Allfa, 2000;
Guzzini, S. – Realism şi relaţii internaţionale – Iaşi, Editura Institutul European, 2000;
Craciun D., Morar V., Macoviciuc V., Etica afacerilor, Editura Paideia, Bucuresti, 2005.
Daianu D., Vranceanu R., Frontierele etice ale capitalismului, Iasi 2006
Ionescu Gheorghe, Marketizarea, democratizarea si etica afacerilor, Editura Economica, Bucuresti, 2004.
Ionescu Gh., Bibu Nicolae, Munteanu Valentin, Etica in afaceri, Editura Universitatii de Vest, Timisoara, 2006.
Popescu Doina, Cultura organizationala si etica in afaceri, Editura ASE Bucuresti 2006.
Mătăsaru-Preda, Aurel – Tratat de relaţii internaţionale moderne, vol. II - Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2001;
Rusu, I. - Organizaţii şi relaţii internaţionale - Bucureşti, Ed. Lumina Lex, 2002;
Onişoru, Gheorghe - Relaţii internaţionale - Bucureşti, Editura Fund.”România de Mâine”, 2007;

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul şi metodele reflectă obiectivul major al cursului, familiarizează studenţii principalele probleme,
dileme şi controverse din sfera eticii relaţiilor internaţionale, evidenţiind dificultăţile teoretice şi practice ale
domeniului, argumentele şi soluţiile folosite în dezbateri, pe bază de exemple din viaţa politică a secolelor XX şi
XXI.
Scopul cursului este furnizarea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea problematicii eticii relaţiilor
internaţionale, formarea sensibilităţii pentru aspectele şi dificultăţile etice ale scenei internaţionale, formarea
capacităţii de a interpreta şi argumenta poziţiile morale centrale din dezbaterea contemporană.
1.

2. Evaluare
Tip de activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de
evaluare
Examen scris

Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
10.5. Seminar/ laborator
Frecvenţă, elaborarea unor referate, Evaluare continuă
teme de casă, teste, participarea la
dezbateri la seminar
10.6. Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 40 %.
10.4. Curs

Data completării
24 / 09 / 2019

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr.Tureac Cornelia

Data avizării în departament
02 / 10 / 2019

10.3. Pondere
din nota finală
60%
40%

Semnătura titularului de seminar
Conf.univ.dr.Tureac Cornelia

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Florin IFTODE

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Danubius” din Galaţi
Comunicare şi Relaţii Internaţionale
Comunicare și Științe Politice
Administrarea afacerilor si Stiintele comunicarii
Master
Afaceri si economie internationala

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
II 2.5 Semestrul
2.4 Anul de studiu

STAGIU PENTRU ELABORAREA LUCRARII DE DISERTATIE
Conf. univ. dr. Emanuel MARINESCU
C
II 2.6 Tipul de
2.7 Regimul Obl. 2.8. Codul AEI1210
V4
evaluare
disciplinei1
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
4
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care:
seminar / laborator
64
3.4 Total ore din planul de
din care: 14 săpt x 4
seminar / laborator
învățământ
ore
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități (participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

4
64
ore
20
6
8
2
36
100
4

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

- Nu este cazul
- Capacitatea de a evalua teoretic şi cantitativ probleme specifice contabilității, auditului în
scopul elaborării unei lucrări de disertație

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a
seminarului / laboratorului

- Nu este cazul
- Videoproiector, Tehnica de calcul, Sala lectura

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

1

obligatorie, opţională, facultativă
1

Competențe transversale

Competențe profesionale

C1. Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene și
internaționale
- Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din domeniul administrarii
afacerilor in relaţiile internaţionale
C3. Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor europene
- Utilizarea unor teorii şi metode în conceperea unor soluții pentru rezolvarea unor situaţii de criză date
C4. Proiectarea de strategii în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene
- Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situaţii date de evaluare și valorificare empirică a elementelor evaluate
- Aplicarea metodelor de expertiză de specialitate în evaluarea unui studiu de caz
Cunoștințe
- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare;
utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii,
procese, proiecte etc. specifice domeniului
Abilități
- Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice
domeniului în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor
procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
Atitudini
-- manifestarea unei atitudini pozitive faţă de cunoaşterea ştiinţifică;
- dezvoltarea abilităţii de a înţelege şi consilia puncte de vedere diferite asupra unor situaţii asociate domeniului.
CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată
- Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor
profesionale, identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de
execuție, a termenelor de realizare aferente și a riscurilor aferente.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor paliere
ierarhice
- Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile
subordonate
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele
pieţei muncii
- Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru
dezvoltarea personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1
Obiectivul
general
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

al

Capacitatea studenților de a elabora lucrarea de disertație astfel încât aceasta să
reprezinte sinteza competențelor profesionale și științifice ale studenților
Capacitatea studenților de a analiza, prelucra și interpreta date privitoare la
administrarea afacerilor in relatiile internationale specifice domeniului și de a le
integra în lucrarea de disertație.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Nu este cazul

Metode de predare

Observaţii

Nu este cazul

Bibliografie
Nu este cazul
8. 2 Seminar/laborator
 Stabilirea universului tematic al
lucrărilor științifice


Studiul literaturii academice de
specialitate recomandate de către
îndrumătorul științific, în funcție de
tema de cercetare aleasă de student.

Metode de predare
Discuții ale îndrumătorului cu studenții,
prezentarea formelor de documentare și elaborare
a lucrării de disertație

Observaţii
1 seminar /
laborator

Discuții ale îndrumătorului cu studenții pe tema
textelor și bibliografiei indicate, prezentarea
formelor de documentare și elaborare a lucrărilor
științifice, seminarii aplicative în bibliotecă.

3 seminarii /
laboratoare

2



Identificarea tipurilor de date necesare,
identificarea surselor acestor date,
cunoașterea bazelor de date existente
sau colectarea datelor necesare.

Discuții ale îndrumătorului cu studenții privind
sursele de date, utilizarea textelor și a
bibliografiei indicate, prezentarea formelor de
documentare și elaborare a lucrărilor științifice,
seminarii aplicative în bibliotecă.

3 seminarii /
laboratoare



Redactarea propriu-zisă a lucrării de
disertație

3 seminarii /
laboratoare



Pregătirea prezentărilor pentru
susținerea publică a disertațiilor

Discuții ale îndrumătorului cu studenții despre:
-normele de redactare astfel încât să se respecte
exigențele europene și internaționale ale cercetării
științifice;
-maniera de a se pune în evidență caracterul
original al unor analize și concluziile lucrării
Discuții ale îndrumătorului cu studenții despre:
-conținutul prezentării;
-organizarea timpului de prezentare.
Simulări ale susținerii publice a lucrărilor
științifice.

2 seminarii /
laboratoare

Bibliografie:
Pe lângă bibliografia recomandată de către îndrumătorul științific sau cea considerată relevantă de către student, în
funcție de tema de cercetare aleasă, studentul trebuie să aibă în vedere și literatura ce reprezintă un ghid asupra modului
de elaborare și prezentare a unei lucrări științifice:
1. Chelcea, Septimiu, Cum redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul
ştiinţelor socioumane, Bucureşti, comunicare.ro, 2007.
2. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti, Ed.
Economică, 1998 (sau ediții mai noi).
3. Florescu, Stela Margartea, Managementul cercetării ştiinţifice, Bucureşti, Ed. ASE, 2006.
4. Lumperdean, Ioan, Matiş, Dumitru, Mustaţă, Răzvan, Ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de
licenţă şi disertaţie, www.econ.ubbcluj.ro/informaţii...FSEGA.pdf.
5. Popescu, Constantin, Ciucur, Dumitru, Răboacă, Gheorghe, Iovan, Daniela, Metodologia cercetării ştiinţifice
economice, Bucureşti, Ed. ASE, 2006.
6. Zaiţ, Dumitru, Spalanzani, Alin, Cercetarea în economie şi management. Repere epistemologice şi
metodologice, Bucureşti, Ed. Economică, 2006.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina asigură universul metodologic pentru studenţi în vederea pregătirii şi susţinerii lucrărilor de disertaţie. În
perspectivă reprezintă punctul de pornire pentru cei care doresc să se implice în studiile doctorale, în cercetarea
ştiinţifică avansată, în cunoaşterea literaturii metodologice pentru elaborarea unor studii, rapoarte, lucrării, sinteze
ştiinţifice, asigurând competente necesare mediului public şi privat din România şi Uniunea Europeană. Deschide calea
pentru cercetarea ştiinţifică individuală şi în echipă, pentru formarea şi implicarea capitalului uman în munca ştiinţifică
instituţionalizată.
10. Evaluare
Tip activitate
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Capacitatea de a identifica
întrebări deschise pe tema aleasă.
Capacitatea de a aplica adecvat
noțiunile, conceptele, tehnicile
predate la principalele materii ale
masterului pentru a rezolva
problemele și întrebările de natură
financiar-economică identificate.

10.2 Metode de evaluare
Studenții vor avea discuții
deschise cu cadrul didactic
referitoare la forma și conținutul
lucrării de disertație.
Studenții vor preda, la date
fixate de către îndrumător,
capitole și versiuni intermediare
ale lucrărilor de disertație, după
cum urmează:

10.3 Pondere
din nota finală
100%

3

Capacitatea de a trage concluzii și
de a lua decizii pe baza
rezultatelor analizelor, în
conformitate cu teoria economică
și financiară.
Abilitatea de a prezenta eficient și
eficace rezultatele în lucrarea de
disertație

- Descrierea extinsă a datelor
existente sau colectate
necesare studiului;
-O
prezentare
scrisă
a
principalelor analize, rezultate
și concluzii, accentuându-le
pe cele cu caracter original;
- Un draft al întregii lucrări de
disertație
Acestea vor fi evaluate de către
îndrumător conform criteriilor
menționate. În plus, cu ocazia
simulării susținerii publice,
îndrumătorul
poate
evalua
argumentația și prezentarea din
cadrul seminarului.

10.6 Standard minim de performanţă
 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci);
 Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece);
 Pregătirea unei lucrări cu caracter teoretic-practic care să demonstreze însușirea cunoștințelor teoretice
minimale.
Data completării

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Emanuel MARINESCU

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Emanuel MARINESCU

24 /09 /2019
Data avizării în departament
01 / 10 / 2019

Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. Florin IFTODE
__________________________
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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
I
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Interdisciplinar: Administrarea afacerilor și Științele comunicării
Master
Afaceri și economie internațională
IF
2019-2020

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ
Conf. univ. dr. Mirela Arsith
Conf. univ. dr. Mirela Arsith
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
evaluare
disciplinei2
disciplinei
Examen
Obligatorie AEI2101

Credite
6

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
28
din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore de studiu individual (3.9-3.4)
3.9 Total ore pe semestru (nr. de credite X 25)
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de
curriculum
4.2 de
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
- sală de curs, video-proiector, laptop, , internet
5.2 de desfăşurare a
- sală de curs, video-proiector, laptop, , internet
seminarului / laboratorului

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

1
14
ore
40
35
35
2
10
122
150
6

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina)
Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor de bază, specifice eticii şi deontologiei academice;

Competențe profesionale

Cunoașterea direcţiilor de dezvoltare din domeniul eticii şi deontologiei profesionale
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a analiza comportamentul uman prin prisma normelor specifice
deontologiei academice
Înţelegerea necesităţii de a respecta permanent normele eticii şi ale deontologiei academice
Cunoștințe:
Principiile și nomele de bună conduită academică;
Legislația cu privire la etica academică;
Abilități:
De a respecta normele eticii academice;
Să aplice bunele practici în cercetaea științifică;
Atitudini:

Competențe
transversale

Proactivitate;
Respect pentru valorile eticii academice.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzatoare diverselor paliere ierarhic
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele lumii
academice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
Modelarea unui comportament moral dezirabil și însușirea normelor de etică și de
general
al
integriritate academică.
disciplinei
7.2.Obiectivele
Cunoaşterea conţinuturilor specifice disciplinei Etică și integritate
specifice
academică;

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Formarea convingerii că pregătirea etică temeinică autoperfecţionarea sunt
posibile numai în condiţiile unei autoeducaţii morale susţinute;
Formarea capacităţii de autoanaliză şi autoaprecierea eficienţei activităţii
academice;
formarea disponibilităţii pentru dialog şi cooperare cu ceilalţi participanţi la
activitatea academică;

I. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
I.1.Ce este cercetarea științifică
I.2.Legislația privind cecetarea științifică
I.3.Obiectivele generale şi specifice ale
Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare
2014-2020
I. 4. Funcțiile didactice și de cecetare
I.5. Cercetarea științifică în reglementările
Uniunii Europene
II. STANDARDIZAREA
II.1. Standarde specifice privind întocmirea evaluarea

Metode de predare

Observaţii

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația
euristică

2 ore

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația
euristică

2 ore

externă a calității academice a programelor de studii din
domeniile de licență și master
II.2. Structura întocmirea lucrărilor cu caracter
științific
II.2.1. Normele privind finalizarea studiilor și abilitarea
II. 2. 2. Structura unei lucrări cu caracter științific
II. 2. 3. Citarea și bibliografia
III. ETICA UNIVERSITARĂ
III.1. Legislația privind etica universitară
III. 2. Valorile etice universitare
III. 3. Principiile eticii și integrității
evaluării instituționale a universităților
III. 4. Abaterile de la sistemul de valori etice
și sancționarea acestora
III.5. Autonomia universitară
III. 5. 1. Consiliul de Etică și Management Universitar
III. 5. 2. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor
și Certificatelor Universitare – C.N.A.T.D.C.U.
III. 5. 3.Consiliul Național de Etică a Cercetării
Științifice, Dezvoltării Tehnice și Inovării – CNECSDTI
III. 6. Codurile de etică universitare
III.6. 1. Codul de etică și deontologie profesională
al Universității Danubius
III. 6. 2. Sancțiuni
III. 7. Comisia de etică. Structură și funcții
IV. INTEGRITATEA ACADEMICĂ
IV. 1. Exemplu de abordare a integrității academice
într-o universitate românească
IV. 2. Ghidul privind standardele de integritate
în sectorul educației
IV.3. Strategia Națională Anticorupție în Educație
IV.3.1. Principiile și obiectivele Strategiei anticorupție în

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația
euristică

2 ore

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația

4 ore

educație

IV. 4. Integritatea în Codul de etică și normele
de conduită profesională al ARACIS
V. PLAGIATUL ȘI DREPTUL DE AUTOR
V.1. Legislația care reglementează plagiatul și
autoplagiatul
V.2. Ghidul de identificare a plagiatului
V.3. Metode de evitare a plagiatului
V. 4. Programe de stabilire a gadului de similitudine

prelegerea, dezbaterea,
exemplificarea, conversația

2 ore

BIBLIOGRAFIE
 Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi
Arsith, M.,(2018) Etică și integritate academică, (note de curs), online, pe platforma UDG
Rădulescu. Șt., M., Metodoloia cecetării științifice. Elaborarea lucrărilor de licență, masterat,
doctorat ediția a II-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2011.

Moarcăș, C., A., D espre universități și autonomia universitară, în R.R.D.P.I. NR.3/2017.
Codul european de conduită pentru integritatea cercetării
Codul de etică și integitate al UDG


Bibliografie selectivă de elaborare a cursului

Androniceanu, A. Fundamente privind elaborarea unei lucrări științifice, Editura Universitară,
București, 2017.
Bellu, N., Sensul esteticului și viața morală, Editura Paidea, București, 1999.
Chelcea, S., Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul
științelor socio-umane, București: Comunicare.ro, 2007.
Craiovan, I., Prin labirintul juridic, București: Editura Universul Juridic, 2009.
Eco, U., Cum se face o teză de licență. trad. George Popescu, București: Editura Polirom, 2014.
Florea B., Reflecții privin plagiatul (I), în R.R.D.P.I. NR.1/2017.
Florea B., Reflecții privin plagiatul (II), în R.R.D.P.I. NR.1/2017.
Florea S., Plagiatul și încălcarea drepturilor de autor, în R.R.D.P.I. NR.4/2016.
Negrilă, D., „Protecția ideilor prin drept de autor. Aplicare în domeniul Codului studiilor
universitare de doctorat‟, în R.R.D.P.I. nr.1/2017.
Popa, N., Teoria generală a dreptului, București: Editura C.H.Beck, 2014
Rad, I., Cum se scrie un text științific. Disciplinele umaniste, București: Polirom, 2017.
Ștefan, E. E., Etică și integritate academică, București: Editura Prouniversitaria, 2018.
Legea nr. 163/2015 privind standardizarea națională, publicată în M.O.F. Nr. 470 din 03. 06. 2015
Legea educației naționale nr.1/ 2011, publicată în M.O.F. nr. 18 din 10.01 2011.
Strategia naționalăde cercetare, dezvoltare și inovare, a României 2014-2020.
Ordinul M.E.C.T.S. nr. 211/2017 prind apobarea Reguamentului de organizare și funcționare a
Consiliuui Național de Etică a Cercetării Științifice (M.Of. nr. 287 din 24.04. 2017.
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5144/2013 privind adoptarea Strategiei anticorupție în educație,
publicat în M.O.F. nr. 714 din 20.11.2013.
Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3485/2016 privind lista programelor recuboscute de Consiliul Național de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior
organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de
similitudine pentru lucrările științifice, publicat în M. Of. Nr. 248 din 04.04.2016.

Surse web:
http://www.research.gov.ro/uploads/programe-nationale/programnucleu/doc/og_57_2002_mcu.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/file
https://ec.europa.eu/info/departments/european-reserch-council_ro.
http//eurlex.europa.eu/legal content/RO
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS
http//eurlex.europa.eu/legal content/RO/TXT/?uri=celex:%A52012DC0392
http//eurlex.europa.eu/legal content/RO/TXT/?uri=celex:31888D0591
http://pe.forhe.ro/sites/default/files/metodologie_etica_consultare.pdf.
http://pe.forhe.ro/sites/default/files/metodologie_etica_consultare.pdf.
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/3CoduldeEtica.pdf.
http://www.research.gov.ro/ro.
https://dexonline.ro/definitie/integritate.
http://www.univ-danubius.ro/documente-oficiale-udg-2/carta-udg.html.

https://www.uvt.ro/files/237d2fe1db48a99932d462a03f8b43370fe9d4cd/
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/23449
http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_Proceduri/2017/Codul_de_Etica_aprobat_in_28_septembrie_2017.pdf
https://dexonline.ro/definitie/plagiat
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2017/12
8.2 Seminar / laborator

Legislație privind cercetarea științifică

Standade spcifice privind ecaluarea externă a calității academice

Codul de etică și deontologie al UDG

Ghidul privind standardele de integritate în sectorul educației

Comisia de etică universitară

Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de
caz,
explicaţia, conversaţia
euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de
caz, prezentări video.
explicaţia, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video,
explicaţia, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video,
explicaţia, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări
video,

Observaţii
2 ore

4 ore

2 ore

4 ore

2 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul şi metodele reflectă obiectivul major al cursului, formarea masteranzilor în domeniul integrității academice

10. Evaluare
Tip
activitate
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare
Se evaluează răspunsurile

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota
finală
60%

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
Evaluare continuă:
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
elaborarea unor referate, teme de casă
participarea la dezbateri.
10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 40 %.
Data completării
20.09.2019

Semnătura titularului de curs

Conf.univ.dr. Mirela Arsith
Data avizării în departament

40%

Semnătura titularului de seminar

Conf univ.dr/ Mirela Arsith
Semnătura directorului de departament

01 / 10 / 2019

Conf. univ.dr. Iftode Florin

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul

Universitatea „DANUBIUS”, Galați
de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
de Comunicare şi Ştiinţe politice
Administrarea Afacerilor şi Ştiinţe ale Comunicării
Masterat
Afaceri si economie internationala
IF
2019-2020

DIMENSIUNI ALE MASS-MEDIA ECONOMICE
Lector univ. dr. Fănel Teodoraşcu
Lector univ. dr. Fănel Teodoraşcu
I 2.6 Tipul de evaluare 2.7 Regimul disciplinei2
Examen
Obligatorie

Cod:
AEI2102

Credite:
7

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 2 curs
1 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 28 curs
14 seminar / laborator
3.7 Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

ore
40
37
35
3
18
133
175
7

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum
- Nu este cazul.
4.2 de competențe
- Nu este cazul.
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet
5.2 de desfășurare a seminarului / - sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
laboratorului
internet

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă
1

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina.)

Competențe profesionale:



Evaluarea oportunităţilor şi riscurilor specifice mediului de afaceri prin intermediul presei economice.



Elaborarea unor strategii de comunicare, folosind presa economică, în spaţiul european.

Cunoștințe
- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare;
utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii,
procese, proiecte etc. asociate domeniului
Abilități
- Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice
domeniului în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele
unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
Atitudini
- toleranţă faţă de valorile şi principiile europene

Competențe transversale:



Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională.



Planificarea, organizarea şi dezvoltarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii, în
condiţii de dezvoltare a responsabilităţii pentru rezultatele profesionale.



Dezvoltarea abilităților de comunicare scrisă.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Însușirea unui bagaj minimal de cunoștințe în ceea ce privește modul de
funcționare al unei instituții media cu specific economic.
 Definirea jurnalismului economic;
7.2 Obiectivele specifice
 Înţelegerea relaţiei public-jurnalist-sursă;
 Însuşirea unor metode de documentare.
8. Conținuturi
8.1 Curs
1. Mass-media - definiții, funcții
2. Presa economică
3. Caracteristicile jurnalismului economic
4. Tradiția jurnalismului economic în România
5. Informația economică
6. Caracteristicile surselor de informații economice
7. Domeniile jurnalismului economic
8. Redactarea textelor jurnalistice cu specific economic

Metode de predare
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text

Observații
2 ore
2 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi:
 Cole, P., Structura industriei presei scrise, în Presa scrisă. O introducere critică, Iași, Polirom, 2009;
 Dominick, Joseph R., Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, București, Comunicare.ro, 2009.
 Gross, P., Colosul cu picioare de lut. Aspecte ale presei româneşti post-comuniste; Traducere de Irene
2








Joanescu. Iași, Polirom, 1999;
Gross, P., Mass media şi democraţia în ţările Europei de Est, Iași, Polirom, 2004;
Ionică, L., Introducere în industria și producția de televiziune, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2009;
Iorga, N., Istoria presei românești. De la primele începuturi până la 1916, București, Atelierele Societății
Anonime „Adevărul”, 1922;
Lauterer, J., Ziarul Local. Cum să scrii pentru publicaţia unei comunităţi, Traducere de Alina Măriuţ şi Silvia
Chirilă, Iaşi, Polirom, 2010;
Randall, D., Jurnalistul universal, Iași, Polirom, 1998;
Teodoraşcu, F., Europa Unită. Planul Briand comentat de presa românească interbelică, Galaţi, Editura
Zigotto, 2015.

Bibliografie selectivă de elaborare a cursului:
 Atanasiu, I.C., Pagini din Istoria Contemporană a României, 1881-1916. Volumul I - Mişcarea socialistă
1881-1900, Bucureşti, Editura „Adevărul” S.A., 1932;
 Bacalbașa, C., Bucureștii de altădată. 1871-1884 (Vol. I), București, Editura Ziarului „Universul”, 1927;
 Bârna, V., Între Capşa şi Corso. Bucureşti, Editura Albatros, 2005;
 Ciachir, D., În lumea presei interbelice, Iași, Editura Timpul, 2008;
 Cole, P., Structura industriei presei scrise, în Presa scrisă. O introducere critică, Iași, Polirom, 2009;
 Dominick, Joseph R., Ipostazele comunicării de masă. Media în era digitală, București, Comunicare.ro, 2009.
 Gross, P., Colosul cu picioare de lut. Aspecte ale presei româneşti post-comuniste; Traducere de Irene
Joanescu. Iași, Polirom, 1999;
 Gross, P., Mass media şi democraţia în ţările Europei de Est, Iași, Polirom, 2004;
 Ionică, L., Introducere în industria și producția de televiziune, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2009;
 Iorga, N., Istoria presei românești. De la primele începuturi până la 1916, București, Atelierele Societății
Anonime „Adevărul”, 1922;
 Lauterer, J., Ziarul Local. Cum să scrii pentru publicaţia unei comunităţi, Traducere de Alina Măriuţ şi Silvia
Chirilă, Iaşi, Polirom, 2010;
 Nordau, M., Minciunile convenționale ale civilizației noastre; Traducere din limba germană de B. Marian și
M. Negru. București: Editura Librăriei „Leon Alcalay”.
 Randall, D., Jurnalistul universal, Iași, Polirom, 1998;
 Şeicaru, P., Istoria presei, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007;
 Teodoraşcu, F., Pamfil Şeicaru, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2014;
 Teodoraşcu, F., Europa Unită. Planul Briand comentat de presa românească interbelică, Galaţi, Editura
Zigotto, 2015.
8.2 Seminar / laborator
Metode de utilizare
Observații
1. Ziarele și revistele economice
Dialogul colectiv, studii de caz
2 ore
2. Specificul jurnalismului economic
Dialogul colectiv, studii de caz
2 ore
3. Radioul, televiziunea și chestiunile economice
Dialogul colectiv, studii de caz
2 ore
4. Jurnalismul economic on-line
Dialogul colectiv, studii de caz
2 ore
Dialogul colectiv, studii de caz,
2 ore
5. Monitorizare a presei economice pe diferite criterii
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
2 ore
6. Regulile redactării unui text jurnalistic
exerciţiul
Bibliografie:
Cole, P., Structura industriei presei scrise, în Presa scrisă. O introducere critică, Iași, Polirom, 2009;
Gross, P., Colosul cu picioare de lut. Aspecte ale presei româneşti post-comuniste; Traducere de Irene Joanescu. Iași,
Polirom, 1999;
Gross, P., Mass media şi democraţia în ţările Europei de Est, Iași, Polirom, 2004;
Lauterer, J., Ziarul Local. Cum să scrii pentru publicaţia unei comunităţi, Traducere de Alina Măriuţ şi Silvia Chirilă,
Iaşi, Polirom, 2010;
Randall, D., Jurnalistul universal, Iași, Polirom, 1998.
Surse electronice:
https://www.economist.com/; http://www.capital.ro/; http://www.zf.ro/; http://www.digi24.ro/emisiuni/businessclub; http://www.bursa.ro/; http://www.forbes.ro/.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Acest curs își propune să familiarizeze studenţii cu principalele probleme, dileme şi controverse din sfera
3

jurnalismului economic, evidenţiind dificultăţile teoretice şi practice ale domeniului studiat.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar / laborator

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, participarea
la dezbateri la seminar

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

Evaluare continuă
- 2 teme pe platforma Danubius
Online (2 x 15%)
- prezență activă, susținere
proiecte și lucrări practice

10.3 Pondere
din nota finală
60%

40%
30%
10

10.6 Standard minim de performanță
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 40 %.
Data completării
Semnătura titularului de curs
25 / 09 / 2019
Lect. univ. dr. Fănel Teodorașcu
Data avizării în departament
02 / 10 / 2019

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Fănel Teodorașcu
Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Florin IFTODE
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UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAȚII INTERNAȚIONALE
DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ȘI ȘTIINȚE POLITICE
Programul de studii universitare de masterat: AFACERI ȘI ECONOMIE INTERNAȚIONALĂ
Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ: IF
Anul universitar: 2019-2020
FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea
2.

Universitatea „Danubius” din Galaţi
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Administrarea Afacerilor şi Ştiinţe ale Comunicării
Master interdisciplinar
Comunicare Socială şi Relaţii Internaţionale - CSRI

Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei

STRATEGII DE NEGOCIERE ÎN AFACERI

2.2. Titularul activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Țuțu PIȘLEAG

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Prof.univ.dr. Țuțu PIȘLEAG

2.4. Anul de studiu

II

2.5. Semestrul

I

2.6. Tipul de
evaluare1

E4

2.7. Regimul
disciplinei2

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe săptămână
4 Din care 3.2. curs
2 Din care 3.3. seminar/ laborator
3.4. Total ore din planul de
56 Din care 3.5. curs
28 Din care 3.6. seminar/ laborator
învăţământ
3.7.Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Comunicare cu studenţii
3.8. Total ore studiu individual
3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numărul de credite

DS

2
28
Ore
40
30
20
5
5
19
119
175
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu e cazul
4.2. de competenţe
 Nu e cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului

6.
1
2




Mijloace ITC, conexiune la Internet
Mijloace ITC, conexiune la Internet

Competenţele specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face
parte disciplina.)

Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu.
Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.

-Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de administrare a afacerilor si comunicarea in
spatiul international pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private;
-Identificarea şi aplicarea principiilor cu privire la administrarea afacerilor si comunicarea, inclusiv
iniţierea şi formularea de propuneri in acest domeniu;

Competenţe profesionale

-Comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
-Administrarea afacerilor şi politicilor publice europene, gestionarea asistenţei financiare europene
Cunoștințe
- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de
specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interretarea unor variate tipuri de concepte,
situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
Abilități
- Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice
domeniului în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi
limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
Atitudini

Competenţe
transversale

- toleranţă faţă de valorile şi principiile europene
-Planificarea, organizarea şi dezvoltarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a unei organizaţii,
în condiţii de dezvoltare a responsabilităţii pentru rezultatele profesionale;
-Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi adaptare a
propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic international;
-Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii
abilitatea de a diagnostica şi de a conduce, coordona, comunica eficient cu membrii echipei intr-un
mediu intercultural

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Aprofundarea dezbaterilor actuale cu privire la derularrea
afacerilor internaţionale şi furnizarea instrumentelor necesare în
7.1 Obiectivul general al disciplinei
analiza acestor dezbateri.
7.

7.2 Obiective specifice






8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Afacerea – Precizări conceptuale
2. Negocierea în derularea unei afaceri
3. Managerul – Rol, însuşiri, stil de conducere
4. Negocierea – Etapa principală a tranzacţiilor
comerciale
5. Declanşarea tratativelor
6. Pregătirea negocierilor comerciale. Echipa de
negociatori

Cunoaşterea conceptelor şi temelor centrale din dezbaterile şi
cercetările cu privire la afacerile internaţionale;
Dobândirea capacităţii de a recunoaşte şi stabilirea unui
ansamblu de norme morale şi valori comune pentru domeniul
afacerilor.
Analiza dezbaterilor centrale actuale, a contextelor
internaţionale şi româneşti cu privire la aplicaţii ale
strategiilor de afaceri
Întărirea capacităţilor de lucru în grup, comunicare cu alte
grupuri, dezbateri.
Metode de predare
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text

Observaţii
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

7. Desfăşurarea tratativelor
8. Finalizarea negocierilor
9. Strategii, tehnici şi tactici în tratativele comerciale
10. Stiluri de negociere
11. Tipuri de negociatori şi modalităţi de abordare a
acestora
12. Psihologia negocierilor
BIBLIOGRAFIE
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text
Prelegerea, dialogul, lecturi,
analiză de text

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore

1. Acland, A. Floyer – Abilităţi şi aptitudini perfecte, Bucureşti, Editura Naţional, 1998 ;
2. Antonoaie, N., Foriş, T., Sumedrea, S., Constantin, S. - Managementul firmei, Constanţa, Editura Leda, 2000 ;
3. Antonoaie, N. -Managementul deciziei [A] - Universitatea “Transilvania” Braşov, 1999;
4. Băcanu, B., Strategia Organizaţiei, Braşov, Editura Infomarket, 1999;
5. Cândea R., Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 2011
6. Dupont Ch., La negociation, Editura Dalloz, Paris, 2012
7. Curry, Jeffrey Edmund – Negocieri internaţionale de afaceri, Bucureşti, Editura Teora, 2000;
8. Drucker, P.F. – Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993 ;
9. Foriş, T., Dima, D. (coord.) – Manual de formare managerială în turism, Sibiu, Editura Psihomedia, 2001
10. Fraise, H. – Manuel de l’ingenieur D’affaires, Edition Dunod, 1990;
11. Glouchevitch, Ph.Jugernaut – Cheile succesului german în afaceri, Timişoara,Editura Sedona, 1996;
Georgescu, T., Negocierea afacerilor, Editura Porto Franco, Galati, 2011
12. Jones, G. – Primii paşi în afaceri, Bucureşti, Editura Teora, 1997;
13. Kennedy, Gavin – Negocierea perfectă, Bucureşti, Editura Naţional, 1998;
14. Koontz, H., O’ Donnell, C., Weirich, H. – Management, New York, Mc.Graw – Hill Book Company, 1984;
15. Kotler, P. – Managementul marketingului: analiză, planificare, implementare, control, Bucureşti, Editura
Teora, 1997;
16. Mattock, John Ehrenborg – Cum să devii un bun negociator, Bucureşti, Editura All Beck, 2001;
17. Moldoveanu, M., Dobrescu, M. Emilian – Ştiinţa afacerilor, Bucureşti, Editura Expert, 1995;
18. Neamţu A., Neamţu L., Comunicare, negociere şi relaţii publice în afaceri, Editura Academica Brâncuşi, TgJiu, 2009
19. Ohmae, K. –Inteligenţa strategului.Arta afacerilor în Japonia, Bucureşti, Editura Teora, 1998;
20. Popescu, D. – Conducerea afacerilor, Bucureşti, Editura Scripta, 1995;
21. Prutianu Ştefan – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, Editura Polirom, 2000;
Bibliografie de elaborare a cursului
1. Acland, A. Floyer – Abilităţi şi aptitudini perfecte, Bucureşti, Editura Naţional, 1998 ;
2. Antonoaie, N., Foriş, T., Sumedrea, S., Constantin, S. - Managementul firmei, Constanţa, Editura Leda, 2000 ;
3. Antonoaie, N. -Managementul deciziei [A] - Universitatea “Transilvania” Braşov, 1999;
4. Băcanu, B. – Strategia Organizaţiei, Braşov, Editura Infomarket, 1999;
5. Cândea, R., Cândea, D. – Comunicarea managerială, Bucureşti, Editura Expert, 1996;
6. Curry, Jeffrey Edmund – Negocieri internaţionale de afaceri, Bucureşti, Editura Teora, 2000;
7. Drucker, P.F. – Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993 ;
8. Foriş, T., Dima, D. (coord.) – Manual de formare managerială în turism, Sibiu, Editura Psihomedia, 2001 ;
9. Voiculescu D., Negocierea – formă de comunicare în relaţiile interumane, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 2008
10. Glouchevitch, Ph.Jugernaut – Cheile succesului german în afaceri, Timişoara,Editura Sedona, 1996;
11. Jones, G. – Primii paşi în afaceri, Bucureşti, Editura Teora, 1997;
12. Kennedy, Gavin – Negocierea perfectă, Bucureşti, Editura Naţional, 1998;
13. Koontz, H., O’ Donnell, C., Weirich, H. – Management, New York, Mc.Graw – Hill Book Company, 1984;
14. Kotler, P. – Managementul marketingului: analiză, planificare, implementare, control, Bucureşti, Editura
Teora, 1997;
15. Mattock, John Ehrenborg – Cum să devii un bun negociator, Bucureşti, Editura All Beck, 2001;
16. Moldoveanu, M., Dobrescu, M. Emilian – Ştiinţa afacerilor, Bucureşti, Editura Expert, 1995;
17. Morariu, D., Pizmaş, D. – Comportamentul consumatorului, Deva, Editura Bibliofor, 2001;
18. Ohmae, K. –Inteligenţa strategului.Arta afacerilor în Japonia, Bucureşti, Editura Teora, 1998;
19. Pease, A. – Limbajul trupului, Bucureşti, Editura Polimark, 1993;
20. Popescu, D. – Conducerea afacerilor, Bucureşti, Editura Scripta, 1995;
21. Prutianu Ştefan – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, Editura Polirom, 2000;
22. Young, A. – The Manager’s Handbook. The Practical guide to succesful management. Artur Young, London,
Marshall Editions Ltd., 1988;
23. Thuderoz, Christian – Negocierile. Eseu de sociologie despre liantul social, Bucureşti, Editura Ştiinţa, 2002;

8.2 Seminar/laborator
1. Principii călăuzitoare în afaceri
2. Etape în derularea unei afaceri
3. Modalităţi de demarare a unei afaceri
4. Planul de afaceri
5. Negocierea în derularea unei afaceri
6. Sistemul antreprenorial (concepte, conexiuni cu
inovaţia, interdicţii)
7. Clasificarea negocierilor comerciale
8. Tipologia negocierilor
9. Pregătirea negocierilor comerciale. Echipa de
negociatori
10. Strategii, tehnici şi tactici în tratativele comerciale
11. Tipuri de negociatori şi modalităţi de abordare a
acestora
12. Psihologia negocierilor

Metode de predare
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz ,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul, referate
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul, referate
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul, referate
Dialogul colectiv, studii de caz,
exerciţiul, referate

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore

BIBLIOGRAFIE
1. Acland, A. Floyer – Abilităţi şi aptitudini perfecte, Bucureşti, Editura Naţional, 1998 ;
2. Antonoaie, N., Foriş, T., Sumedrea, S., Constantin, S. - Managementul firmei, Constanţa, Editura Leda, 2000 ;
3. Antonoaie, N. -Managementul deciziei [A] - Universitatea “Transilvania” Braşov, 1999;
4. Băcanu, B. – Strategia Organizaţiei, Braşov, Editura Infomarket, 1999;
5. Cândea, R., Cândea, D. – Comunicarea managerială, Bucureşti, Editura Expert, 1996;
6. Curry, Jeffrey Edmund – Negocieri internaţionale de afaceri, Bucureşti, Editura Teora, 2000;
7. Kotler J. P., Lane, K. - Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008
8. Haig M. - Mari succese ale unor brandrui renumite, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2009
9. Fraise, H. – Manuel de l’ingenieur D’affaires, Edition Dunod, 1990;
10. Glouchevitch, Ph.Jugernaut – Cheile succesului german în afaceri, Timişoara,Editura Sedona, 1996;
11. Jones, G., Primii paşi în afaceri, Bucureşti, Editura Teora, 1997;
12. Kennedy, Gavin, Negocierea perfectă, Bucureşti, Editura Naţional, 1998;
13. Gheorghe Pistol – Negocieri si uzanţe de protocol, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucuresti, 2009
14. Kotler, P., Managementul marketingului: analiză, planificare, implementare, control, Bucureşti, Editura
Teora, 1997;
15. Mattock, John Ehrenborg, Cum să devii un bun negociator, Bucureşti, Editura All Beck, 2001;
16. Moldoveanu, M., Dobrescu, M. Emilian – Ştiinţa afacerilor, Bucureşti, Editura Expert, 1995;
17. Morariu, D., Pizmaş, D., Comportamentul consumatorului, Deva, Editura Bibliofor, 2001;
18. Ohmae, K., Inteligenţa strategului.Arta afacerilor în Japonia, Bucureşti, Editura Teora, 1998;
19. Pease, A. – Limbajul trupului, Bucureşti, Editura Polimark, 1993;
20. Popescu, D. – Conducerea afacerilor, Bucureşti, Editura Scripta, 1995;
21. Prutianu Ştefan – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Iaşi, Editura Polirom, 2000;
22. Young, A. – The Manager’s Handbook. The Practical guide to succesful management. Artur Young, London,
Marshall Editions Ltd., 1988;
23. Thuderoz, Christian – Negocierile. Eseu de sociologie despre liantul social, Bucureşti, Editura Ştiinţa, 2002;
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul şi metodele reflectă obiectivul major al cursului, familiarizează studenţii cu principalele probleme,
dileme şi controverse din sfera afacerilor internaţionale, evidenţiind dificultăţile teoretice şi practice ale
domeniului, argumentele şi soluţiile folosite în dezbateri, pe bază de exemple.
Scopul cursului este furnizarea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea problematicii afacerilor internaţionale,
însușirea aspectelor teoretice privind strategiile de negociere în afaceri.
1.

2. Evaluare
Tip de activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare
Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea

10.2. Metode de
evaluare
Examen scris

10.3. Pondere
din nota finală
60%

informaţiei predate la curs
Frecvenţă, elaborarea unor referate, Evaluare continuă
teme de casă, teste, participarea la
dezbateri la seminar
10.6. Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 40 %.
10.5. Seminar/ laborator

Data completării
24.09.2019

Semnătura titularului de curs
Prof.univ.dr. Țuțu PIȘLEAG

Data avizării în departament
03 / 10 / 2019

40%

Semnătura titularului de seminar
Prof.univ.dr. Țuțu PIȘLEAG
Semnătura directorului de departament
Con.univ.dr. Florin IFTODE

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Anul universitar
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităților de curs
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul
II
2.5
de studiu
Semestrul

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
Comunicare și Relații Internaționale
Comunicare și Științe Politice
Administrarea afacerilor si Stiintele comunicarii
Disertație
studii universitare de masterat: AFACERI ȘI ECONOMIE
INTERNAȚIONALĂ
IF
2019-2020

Instituții Financiare Internaționale
conf.univ.dr. Emanuel-Stefan Marinescu
conf.univ.dr. Emanuel-Stefan Marinescu
I
2.6 Tipul de
2.7 Regimul
2.8. Codul
evaluare
disciplinei2
disciplinei
Examen scris
Obligatorie AEI2103

Credite
6

3. Timpul total estimat (ore pe semestru de activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
42
din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren

ore
40
30

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

20
3
15
108
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul, se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de
curriculum
4.2 de
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

1
2

licență, masterat, doctorat
obligatorie, opţională, facultativă

internet
- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet

1
14

Competențe
transversale

Competențe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face
parte disciplina)
C1. Cunoașterea teoriei domeniului afacerilor si realatiilor internationale, analiza,
sintetizarea, prelucrarea şi exploatarea informaţiei teoretice cu specific pentru spaţiul
international;
C2. Administrarea afacerilor şi politicilor publice europene, gestionarea asistenţei
financiare europene;
Cunoștințe
- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de
specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională
- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interretarea unor variate tipuri de concepte,
situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
Abilități
- Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite,
tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată
- Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi
limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii
Atitudini
- toleranţă faţă de valorile şi principiile europene
CT1 Planificarea, organizarea şi dezvoltarea resurselor umane în cadrul unui grup sau a
unei organizaţii, în condiţii de dezvoltare a responsabilităţii pentru rezultatele
profesionale;
CT2 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi
realizarea independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de
muncă;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Prin acest curs se urmăreşte familiarizarea cursanţilor cu concepte și exigențe din
7.1 Obiectivul
general
al sfera relațiilor internaționale referitoare la organizarea și activitatea celor mai
reprezentative instituții și organizații financiare internaționale. Cursul este destinat să
disciplinei
contribuie, alături de celelalte discipline din planul de învățământ, la pregătirea
temeinică a specialiştilor în domeniul relațiilor internaționale cu accent pe cooperarea
statelor în procesul de internaționalizare a activității financiare.
7.2.Obiectivele
 - cunoaşterea și înţelegerea noțiunilor referitoare la modul de organizare și
specifice
funcționare a instituțiilor financiare internaționale;
 - explicarea și interpretarea principiilor și mecanismelor de funcționare a
instituțiilor financiare internaționale;
 - înțelegerea necesității instituționalizării relațiilor internaționale la nivel
mondial și regional;
 - dezvoltarea competențelor de evaluarea a modului de acțiune a instituțiilor
internaționale;
 - utilizarea adecvată a limbajului de specialitate;
 - analizarea principiilor și mecanismelor de funcționare a instituțiilor
financiare internaționale;
 - dezvoltarea abilităților de a se exprima în public într-un context
formal:conferință, reuniune, dezbateri etc.
 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice;
 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice;
 dezvoltarea unei gândiri economice;
 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice;
 dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane, participarea la propria dezvoltare profesională.

RECOMANDARE - IMPARTITI TEMELE/ORLE DE CURS/SEMINAR IN 4 MODULE
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. FONDUL MONETAR INTERNAȚIONAL
prelegerea, discursul interactiv,
\(FMI)
dezbaterea unor texte, prezentări
1.1.
FMI – organizație internațională
video, sistem e-learning
1.2.
Structura organizatorică a FMI
4 ore
1.3.
Constituirea şi utilizarea resurselor FMI
1.4. Relațiile României cu FMI
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
(BIRD)
Obiective
Structura organizatorică
Formarea și utilizarea resurselor BIRD
Relațiile României cu BIRD

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

GRUPUL BANCII MONDIALE (BM)
Structură
Misiune și strategie
Produse și servicii financiare
Relaţiile României cu Grupul Băncii Mondiale

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

4.

BANCA REGLEMENTELOR
INTERNAŢIONALE (BRI)
Misiune
Structură organizatorică
Relația României cu BRI

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
(BCE)
Organizare
Misiuni
Banca Naţională a României membră a
Sistemului European al Băncilor Centrale
(SEBC)
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
(BEI)
Structură și organizare
Obiective
Servicii

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

2.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

4 ore

4 ore

4 ore

prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning

7.
BANCA
EUROPEANĂ
PENTRU prelegerea, discursul interactiv,
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (BERD) dezbaterea unor texte, prezentări
video, sistem e-learning
5.4. Structură și organizare
5.5. Misiune
Relaţia România – BERD
BIBLIOGRAFIE
Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi



4 ore

Anitei, Nadia Cerasela, Instituții Financiare Internaționale, Editura:Lumen, 2011
Vincent, Philippe. Les institutions économiques internationales. Bruxelles: Larcier, 2009
Bibliografie selectivă de elaborare a cursului

4 ore

4 ore



Anitei, Nadia Cerasela, Instituții Financiare Internaționale, Editura:Lumen, 2011

 Bala, Maiyaki Theodore. A Handbook of the Ecowas Treaty and Financial Institutions.
Bloomington, IN: Authorhouse, 2012.
 Bhole, L. M., and Mahakud. Jitendra, Financial Institutions and Markets: Structure, Growth
and Innovations. New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2009.
 Bradlow, Daniel D., and Hunter.David B., International Financial Institutions and
International Law. Alphen aan den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International, 2010.
 Brezeanu, Petre, Instituții financiare internațional, Editura Economica București 2007
 Cissé, Hassane, Bradlow, Daniel D. and Kingsbury, Benedict, The World Bank Legal
Review International Financial Institutions and Global Legal Governance. Washington:
World Bank Publications, 2012.
 Haan, Jakob de, and Berger. Helge The European Central Bank at Ten. Berlin: Springer,
2010.
 Manolescu, Gheorghe, Politici şi instituţii financiar – bancare europene, Bucureşti, Editura
Fundaţiei România de Mâine, 2008
8.2 Seminar / laborator
I FONDUL MONETAR INTERNAȚIONAL
\(FMI)

II. BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE (BIRD)

III. GRUPUL BANCII MONDIALE (BM)

IV. BANCA REGLEMENTELOR
INTERNAŢIONALE (BRI)

V. BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (BCE)

VI. BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
(BEI)

VII. BANCA EUROPEANĂ PENTRU
RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
(BERD)

Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning
explicaţia, conversaţia euristică,
dezbaterea, brainstorming-ul,
problematizarea, studiul de caz, analiza,
sinteza, prezentări video, sistem elearning

Observaţii
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie



Anitei, Nadia Cerasela, Instituții Financiare Internaționale, Editura:Lumen, 2011
Vincent, Philippe. Les institutions économiques internationales. Bruxelles: Larcier, 2009

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte
centre universitare, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului comunicării şi
problematica actuală a reglementărilor existente și aplicabile domeniului media românesc.
10. Evaluare
Tip
activitate
10.4
Evaluare
finală
10.5
Seminar /
laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Se evaluează răspunsurile

Examen scris

Frecvenţă, parcurgerea bibliografiei,
cunoaşterea informaţiei predate la curs,
elaborarea unor referate, teme de casă pe
platforma Danubius Online, teste pe
platforma Danubius Online, participarea la
dezbateri, gradul de însuşire a limbajului
de specialitate

Evaluare continuă:
Nota acordată pentru
frecvenţa şi conduita la
activităţi
Notele acordate pentru
temele de casă, referate,
eseuri, traduceri, studii de
caz
Notele acordate pentru
participarea la cercuri
ştiinţifice şi/sau la concursuri
profesionale
Media notelor acordate la
seminar / lucrări practice

10.3 Pondere
din nota
finală
50%

50%
10%

20%

10%

10%

10.6 Standard minim de performanţă
 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
 activitate la seminar de 50 %.
Data completării
24/09/2019

Semnătura titularului de curs
conf.univ.dr. Emanuel-Stefan
Marinescu

Data avizării în departament
01/ 10 / 2019

Semnătura titularului de seminar
conf.univ.dr. Emanuel-Stefan Marinescu
Semnătura directorului de departament
Conf. univ.dr. Iftode Florin

