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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.03.A.0.26 120 26 26 - 68 4 Română/rusă 

U.04.A.0.26 120 16 8 - 96 4 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

C1 Operarea cu 

conceptele, teoriile, 

metodele şi 

instrumentele de 

natură economico-

financiară în 

realiazarea 

sarcinilor 

profesionale 

 
 

 să cunoască conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele de natură 
economico-financiară în gestionarea afacerilor  

 să identifice și să definească conceptele, teoriile, metodele și instrumentele 

de natură economico-financiară în administrarea afacerilor  

 să aplice conceptele, teoriile, metodele și instrumentele de natură 

economico- financiară cu scopul de a rezolvarea problemele specifice 

de/în domeniul administrării afacerilor  
 să evalueze critic conceptele, metodele și instrumentele de natură 

economico-financiară folosite pentru rezolvarea de probleme  

C4 Organizarea și 

monitorizarea 

activităților 

organizației în 

conformitate cu 

cadrul normativ și 

exigențele mediului 

ambiant  

 să cunoască ariile de competență și aplicare a specialiștilor din domeniul 
administrării afacerilor 

 să argumenteze metodele etice privind rezolvarea problemelor sociale în 

gestionarea afacerilor  

 să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor sociale şi etice în 

administrarea afacerilor  

 să evalueze calitățile implementării deciziilor etice în domeniul administrării 
afacerilor  

 să realizaeze un program privind dezvoltarea competențelor resurselor 

umane antrenate în adminisstrarea afacerilor  

C7 Identificarea și 

gestionarea 

informațiilor 

adecvate și relevante 

în vederea 

dezvoltării și 

extinderii activității 

de afaceri derulate 

 să descrie procesul de organizare a activităților în domeniul administrarea 

afacerilor  

 să elaboreze studii referitoare la organizarea activităților din domeniul 
administrării afacerilor la nivel național, regional și internațional 

 să efectueze o analiză comparativă a activității de organizare în administrarea 

afacerilor la nivel regional, național și/sau internațional 

Conținutul 

disciplinei 

1. Istoriografia, bazele teoretico conceptuale și metodologice a cursului Integrare europeana 

2. Integrare Europeană şi procesele integraţioniste în lumea contemporană. 
3. Esenţa şi logica procesului de integrare europeană. 

4. Ideea şi concepţia de Europa. 

5. Evoluţia ideii de „Europă Unită” din perspectivă istorică.   

6. Teoriile principale ale integrării europene. 

7. Abordări teoretice ale conceptului de integrare europeană. 

8. Premisele, istoria, formele şi aspectele integrării europene. 

9. Integrarea Europeană în perioada postbelică şi crearea Comunităţilor Europene 

10. Tratatele de revizuire a Comunităţii Economice Europene şi crearea Uniunii Europene 

11. Lucrare de control 

12. Premisele şi etapele extinderii CEE/UE 

13. Conceptele de cultură europeană, de apartenenţă, identitate, specific cultural european şi integrarea. 
14. Principii, proceduri, metode, mecanisme, modele, criterii ale integrării europene. 

15. Rezistenţe, riscuri, probleme ale integrării şi unificării europene 

16. Perspectivele integrării şi unificării europene. 

17. Instituţii cu nivele multiple ale Uniunii Europene si procesul de luare a deciziilor 

18. Direcţiile de bază şi politicile comune ale Uniunii Europene 

19. Rolul Uniunii Europene în Sistemul relaţiilor internaţionale 

20. Lucrare de control 



21. Integrarea europeană şi Republica Moldova 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 
2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 

subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 

altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiul 

individual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un Studiu de caz în care vor realiza următoarele sarcini: 

Introducere: 

1. Prezentarea a câteva repere referitoare la subiect.  

2. Focalizarea asupra subiectului ce urmează a fi abordat.  
3. Formularea tezei (ipotezei).  

Conţinut: 

4. Susţinerea tezei/ipotezei prin prezentarea argumentelor de convingere. 

Concluzie: 

5. Sinteza argumentului. 

6. Reformularea tezei. 

7. Propoziţiile de final. 
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Tendencies. /Teosa V. Matsaberidze M., Morari C. (Coord.) . Chişinau:CEP USM,  2016.550 p. 
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Data completării Semnătura titularului de curs 
 

 


