FIŞA DISCIPLINEI

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

Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană
Stiinţe Politice
II
Politică și Economie Europeană

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Economie mondială
2.2 Titularul activităţilor de curs
prof.univ.dr. Daniel Dăianu
2.3 Titularul activităţilor de seminar prof.univ.dr. Daniel Dăianu
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul I
2.6 Tipul de evaluare

Sumativă

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Pregătire examinări
Alte activităţi: Cercetare științifică
144
3.7 Total ore studiu individual
200
3.9 Total ore pe semestru
8
3. 10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Macroeconomie
4.2 de competenţe



Cunoaşterea conceptelor fundamentale şi a teoriilor la nivel macroeconomic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris (cretă sau marker)
cursului
5.2. de desfășurare a
 sală cu minim 25 locuri, dotată cu tablă şi instrumente de scris (cretă sau marker)
seminarului/laboratorului

Op

2
28
ore
40
30
25
14
25
10

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Analiza conceptelor si teoriilor specifice economiei mondiale
 Explicarea, estimarea, compararea, si schematizarea unor probleme noi în domeniul economiilor
avansate și emergente
 Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de specialitate specifice economiei mondiale pentru formularea de
explicatii și ipoteze privind comportamentul economiilor avansate și emergente
 Formarea unei gândiri economice coerente despre fenomenele și procesele economice la nivel mondial
 Formarea unui mod propriu de gândire economică care să servească la evaluarea corectă a
oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse
 Folosirea unor criterii şi metode de evaluare pentru explicarea politicilor si măsurilor aplicate la nivel
mondial
 Elaborarea de proiecte economice cu utilizarea unui spectru larg de principii si metode consacrate în
domeniul specific economiilor la nivel mondial






Generarea de analize economice consistente, având deopotrivă un fundament teoretic şi unul practic,
bazat pe exemple reale ale economiei mondiale
Capacitatea de a analiza activitatea instituțiilor economice internaționale în contextul globalizării
Capacitatea de a formula propriile soluții, cu argumente pro sau contra, in vederea alegerii unui anumit
mix de politici macroeconomice şi a unor anumite instrumente adecvate de politici macroeconomice la
nivel mondial
Realizarea propriilor evaluări vis a vis de măsurile, programele efectuate la nivel global, inclusiv să
formuleze măsuri cu caracter economic pentru o situație economică dată
Capabilitatea de a propune soluții și recomandări pentru dezvoltarea unei anumite instituții economice
internaționale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Formarea unei gândiri economice coerente despre fenomenele si
procesele economice mondiale, înțelegerea fenomenelor, proceselor si
tendințelor majore ale economiei mondiale
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice economiei
mondiale
 Înţelegerea şi însuşirea conceptelor, proceselor, regularităţilor şi
restricţiilor pe care se sprijină activitatea economică
 Înţelegerea procesului globalizării si a instituţiilor economice mondiale
 Explicarea mecanismelor finanţărilor pentru dezvoltarea mondială
 Cercetarea riscurilor la care este expusă economia mondială
 Generarea de analize economice consistente
 Formarea unui mod propriu de gândire economică

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Introducere
Sistemul economiei mondiale:
- Economia mondială: formare, determinări, trăsături, evoluţii şi
tendinţe actuale;
- Structuri fundamentale ale economiei mondiale (economiile
naţionale, DMM, REI, CEM).
- Companiile transnaţionale
- Robustetea si rezilienta sistemelor.

Metode de predare
Prelegere şi dezbatere
Prelegere şi dezbatere

Observaţii

Modelul european versus modelul american. Interpretarea
Prelegere şi dezbatere
diferentelor dintre performantele economice si sociale.
Modelele de creștere economicã ale țãrilor din Europa Centralã și Prelegere şi dezbatere
de Est
Sistemul organizaţiilor economice internaţionale.
Prelegere şi dezbatere
Sistemul Naţiunilor Unite (programele proprii ale ONU şi
Prelegere şi dezbatere
instituţiile specializate)
Politici monetare actuale. Instrumente, mecanisme și strategii de
Prelegere şi dezbatere
politică monetară utilizate pe plan internațional. (FED, BCE)
Politici fiscal-bugetare contemporane. Instrumente și obiective de Prelegere şi dezbatere
politică fiscal-bugetară. Analiza Compactului fiscal în UE.
Impactul politicii de coeziune. Absorbtia fondurilor structurale
Prelegere şi dezbatere
Politici comerciale contemporane. Instrumente şi măsuri de
Prelegere şi dezbatere
politică comercială folosite pe plan internaţional şi incidenţele lor
asupra comerţului internaţional (analiza liber schimb –
protecționism)
Organizaţia Mondială a Comerţului:
Prelegere şi dezbatere
- Obiective, funcţii, structură instituţională;
- Sistemul OMC de reglementare a diferendelor (ORD);
- Mecanismul de examinare a politicilor comerciale (TPRM).
- Acordul general privind comerţul cu bunuri (GATT-1994) şi
acordurile conexe negociate în Runda Uruguay (AEV, IIE,BTC,
MsFs, LI, ADP, SMC, salvgardare).
Costurile și beneficiile adoptării monedei euro prin prisma
Prelegere şi dezbatere
criteriilor de convergență economică nominală și reală
Criza datoriilor suverane – cauze și consecințe
Prelegere şi dezbatere
Riscuri, ameninţări conventionale si non-conventionale in spatiul Prelegere şi dezbatere
global
Bibliografie
1. Daniel Daianu, Cand finanta submineaza si corodeaza democratia, Polirom 2012
2. Daniel Daianu, Capitalismul incotro?, Polirom 2009
3. Publicatii de specialitate interne: Ziarul Financiar, Bursa, Capital, Wall Street, Curs de Guvernare,
Economica.net
4. Informare externa: Bloomberg, Reuters, IMF si BIS publications
5. Publicatii ale Comisiei Europene, UNCTAD, UN, ECB
6. The Stiglitz Report, New York, The New Press, 2010
7. The BIS annual report, June 2014-10-07
8. bloguri si site-uri personale: Nouriel Roubini, Dani Rodrik, Paul Krugman,
9. Site-uri: Voxeu, Project Syndicate, Bruegel, CEPR, CEPS, CASE
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Organizatoric și introductiv
Prelegere
Explicarea conceptului de economie mondială, modalității de
Elaborare şi
formare a acesteia, definirea organizațiilor economice interstatale prezentare proiect
și a societăților multinaționale.
Realizarea unei comparații între SUA și UE, pornind de la
Elaborare şi
diferențele între performanțele economice și sociale
prezentare proiect
Realizarea unei comparații între câteva țări din ECE, pornind de
Elaborare şi
la diferențele între performanțele economice și sociale
prezentare proiect
Analiza diferitelor organizații economice și financiare
Elaborare şi
internaționale (FMI, BM, BERD etc.), organizații cu caracter
prezentare proiect
intereregional (OECD)
Analiza programelor proprii ONU cu impact economic major
Elaborare şi
prezentare proiect
Cercetarea politicilor monetare aplicate de FED și BCE
Elaborare şi
prezentare proiect

Cercetarea politicilor fiscal-bugetare, cu accent pe Compactul
fiscal din UE.
Analiza absorbției fondurilor structurale.
Analiza liber schimb-protecționism din cadrul politicii
comerciale.
Descriere OMC (obiective, funcții, structură, mecanism de
examinare a politicilor comerciale)
Costurile și beneficiile adoptării monedei euro prin prisma
criteriilor de convergență economică nominală și reală
Criza datoriilor suverane – cauze și consecințe

Elaborare şi
prezentare proiect
Elaborare şi
prezentare proiect
Elaborare şi
prezentare proiect
Elaborare şi
prezentare proiect
Elaborare şi
prezentare proiect
Elaborare şi
prezentare proiect
Elaborare şi
prezentare proiect

Riscuri, ameninţări conventionale si non-conventionale in spatiul
global
Bibliografie
a) Ang, Andrew and Francis A. Longstaff. "Systemic sovereign credit risk: Lessons from the us and europe."
Journal of Monetary Economics (2013).
b) IMF, IMF Country Report No. 12/214, http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=26143.0;
2012;
c) Mas M., R. Stehrer (2012). Industrial Productivity in Europe: Growth and Crisis. Edward Elgar Publishing;
d) Mariusz Próchniak (2011), „Determinants of economic growth in Central and Eastern Europe: the global crisis
perspective”,
Post-Communist
Economies
Vol.
23,
No.
4,
December,
449–468,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14631377.2011.622566;
e) Comisia Europeana, Tratatul privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul UEM, 2012; varianta in
engleza http://www.mfa.gov.lv/data/aaa/stabilitatesligums_en.pdf
f) Yehenew E., Therese Tuner–Jones(2012), Fiscal policy and current account: are microstates different?
disponibil la http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1251.pdf
g) Julio Escolano, Luc Eyraud (2012), Fiscal performance, institutional design and decentralization in EU
countries, disponibil la http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1245.pdf;
h) John Bradley, Gerhard Untiedt (2012), „Assessing the impact of EU Cohesion Policy: What can economic
models tell us?” , HERMIN Working Paper 2-2012 http://www.herminonline.net/images/downloads/hep/HEP2-2012.pdf;
i) Daniel Tarschys (2011), „How Small are the Regional Gaps? How Small is the Impact of Cohesion Policy?”,
Swedish
Institute
for
European
Policy
Studies,
European
Policy
Analysis
2011
http://www.sieps.se/sites/default/files/2011_1epa.pdf
j) Lane, P. R. (2012) The European Sovereign Debt Crisis. The Journal of Economic Perspectives, Volume 26,
pp. 49-67(19)
k) Comisia
Europeană,
2013
Report
on
Public
Finances
in
EMU,
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee-2013-4.pdf

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, ale asociaţiilor
profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Actualizarea metodelor şi metodologiilor folosite în analiza economiei la nivel mondial
 Inzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de a înţelege şi analiza contextele şi conjuncturile economice ale
deciziilor in economiile avansate și emergente.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Cunoaşterea conceptelor si
corelatiilor fundamentale ce
stau la baza fundamentării şi
implementării politicilor

10.2 Metode de evaluare
Dezbateri in timpul cursului si Examen

10.3 Pondere
din nota finală
70%

macroeconomice la nivel
mondial.
Înţelegerea şi însuşirea
problematicii tratate la curs şi
10.5 Seminar/laborator seminar.
Rezultate ale studiului
individual.
10.6 Standard minim de performanţă
 Minim 50% din punctajul aferent examenului.

Elaborare și prezentare proiect

20%

Activitate în clasă

10%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.......................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătură director departament

.......................

.............................................

