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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea  
DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A 

AFACERILOR  

1.3 Departamentul 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ECONOMIE ȘI DE 

ADMINISTRARE A AFACERILOR 

1.4 Domeniul de studii 
ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

1.5 Ciclul de studii STUDII DOCTORALE 

1.6 Programul de studii / Calificarea STUDII DOCTORALE 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Probleme economice contemporane 

2.2 Titular activităţi de curs PROF. UNIV. DR. MUTAȘCU MIHAI-IOAN 

2.3 Titular activităţi de seminar - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I   2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care ore curs 2  seminar - 

3.2. Număr ore pe semestru 24 din care ore curs 24  seminar - 

3.3.Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 40 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.4 Total ore studiu individual 56 

3.5 Tutoriat - 

3.6 Examinări 10 

3.7 Total ore pe semestru  150 

3.8 Numărul de credite 10 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale, urmare a parcurgerii disciplinei Finanțe 

publice  

 Studentul doctorand se va înscrie la ȋndrumarea coordonatorului de doctorat ȋn 

conformitate cu “Programul de cercetare ştiinţifică” individual 

4.2 de competenţe  Capacitatea de a analiza şi interpretarea modele economice avansate, care combină 
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elemente de politică economică cu aspecte socio-economice contemporane 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  un procent de minim 80% prezență la activitatea de curs; 

 Predare onsite (primele 4 săptămâni) 

 Predare exclusiv online (următoarele 8 săptămâni), via:  

 platforma de e-learning, de tip Moodle, la adresa: 

https://elearning.e-uvt.ro – pe pagina specifică 

disciplinei, se găsesc încărcate suportul de curs, 

precum și alte materiale bibliografice în format 

electronic, în secțiuni special create în cadrul 

paginii cursului 

 aplicația de videoconferință: Google Meet, la 

adresa: meet.google.com/avv-xswu-paz - accesare 

prin utilizarea exclusivă a E-mail-ului instituțional 

pentru participare la prelegeri (cursuri); 

 Baza materială/condiții tehnice (computer/laptop/notebook 

prevăzut cu cameră web funcțională, conexiune stabilă la 

Internet). 
 

5.2 de desfăşurare a seminarului  Nu este cazul 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

  Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de 

independenţă profesională 

 Identificarea oportunităţilor şi modalităţilor de formare continuă şi de valorificarea 

eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare – 2 CREDITE 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea cât mai completă a conceptelor și elementelor definitorii 

legate de noile realități din sistemele economice contemporane, cu 

accent pe modelarea proceselor aferente  
7.2 Obiectivele specifice  Iniţierea studenţilor doctoranzi în sfera noilor realități din sistemele 

economice contemporane 

 Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere şi valorizare a 

principalelor perspective și dimensiuni ale excelenței academice; 

 Dezvoltarea abilităților de identificare a relevanţei analizelor 

modelelor economice contemporane 

 Integrarea cunoştinţelor dobândite la alte discipline din sistemul de 

pregătire doctorală în elaborarea rapoartelor individuale de progres 

și a valorificării rezultatelor științifice 

 

8. Conţinuturi  

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

https://elearning.e-uvt.ro/
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8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Forme în dezvoltarea politică 

Prelegeri interactive/ 

Dezbatere/Expunere: descriere, 

explicaţii, exemple practice, 

demonstraţii, discuţii pe bază 

de studii de caz 

Prezentarea tematicii, obiectivelor, și 

metodelor privind modelarea proceselor 

economice 
4 ore - Predare în format fizic 

2. Argumente și fapte stilizate  

Prelegeri interactive/ 

Dezbatere/Expunere: descriere, 

explicaţii, exemple practice, 

demonstraţii, discuţii pe bază 

de studii de caz 

Prezentarea tematicii, obiectivelor, și 

metodelor privind modelarea proceselor 

economice 
4 ore - Predare în format fizic 

3. Politici democratice 

Prelegeri interactive/ 

Dezbatere/Expunere: descriere, 

explicaţii, exemple practice, 

demonstraţii, discuţii pe bază 

de studii de caz 

 
Prezentarea tematicii, obiectivelor, și 

metodelor privind modelarea proceselor 

economice 
4 ore - Predare în format online 

4. . Politici nedemocratice 

Prelegeri interactive/ 

Dezbatere/Expunere: descriere, 

explicaţii, exemple practice, 

demonstraţii, discuţii pe bază 

de studii de caz 

Prezentarea tematicii, obiectivelor, și 

metodelor privind modelarea proceselor 

economice 
4 ore - Predare în format online 

5. Democratizare 

 

Prelegeri interactive/ 

Dezbatere/Expunere: descriere, 

explicaţii, exemple practice, 

demonstraţii, discuţii pe bază 

de studii de caz 

 
Prezentarea tematicii, obiectivelor, și 

metodelor privind modelarea proceselor 

economice 
6 ore - Predare în format online 

6. Structura economică, 

globalizare și democrație 

Prelegeri interactive/ 

Dezbatere/Expunere: descriere, 

explicaţii, exemple practice, 

demonstraţii, discuţii pe bază 

de studii de caz 

Prezentarea tematicii, obiectivelor, și 

metodelor privind modelarea proceselor 

economice 
2 ore - Predare în format online 

Bibliografie 

 Acemoglu, D., Robinson, J. (2012), Economic Origins of Dictatorship and Democracy, New York: Crown 

Publisher, chapters 1-6 and 9-11. 

 Michie, J. (2017), Advanced Introduction to Globalization, Edward Elgar Publishing. 

 Romer, D. (2012), Advanced Macroeconomics, 4th. ed., McGraw-Hill, chapters 1-4. 

 Piketty, T. (2014), Capital in the 21st Century, Belknap, Cambridge. 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
- - - 
Bibliografie - 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

 Conținutul disciplinei răspunde exigențelor deontologice ale cercetărilor doctorale în economie 

definite/abordate pe plan național și internațional, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor 

profesionale și academice ale studenților doctoranzi 

 Conținutul disciplinei este coroborat cu conținutul disciplinelor similare predate în alte centre universitare, 

cu structura și conținutul disciplinelor predate la universități de profil din România, dar și la alte universități 

europene. 
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10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Evaluarea pe parcursul 

semestrului și la finalul 

semestrului privind însuşirea 

şi înţelegerea corectă a 

problematicii tratate în 

cadrul cursului 

Frecvența interacțiunii în 

timpul orelor de curs: 

participare activă 
100% 

10.5 Seminar 
- - - 
- - - 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Contribuție activă a doctoranzilor în identificarea celor mai relevante oportunități de raportare a rezultatelor 

activității de cercetare – doveditoare a înțelegerii fenomenelor predate și dezbătute la activitățile de curs în 

proporție de minim 80%, 

 

 Data completării:  

07.10.2022 

Titular curs:  

PROF. UNIV. DR. MUTAȘCU MIHAI-IOAN 

 

Semnătura: 

 
 

Data avizării în departament:  
 

 

 

 

DIRECTOR SDEEA 

Prof. univ.dr. Camelia HAȚEGAN 


