FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.
Instituția de învățământ superior
1.2.
Facultatea / Departamentul
1.3.
Departamentul
1.4.
1.5.
1.6.

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
STUDII ECONOMICE EUROPENE
COMERT, INTEGRARE ECONOMICĂ ȘI
ADMINISTRAREA AFACERILOR
ECONOMIE SI AFACERI INTERNAȚIONALE
LICENȚĂ
ECONOMIE SI AFACERI INTERNAȚIONALE

Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

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

PRACTICA DE SPECIALITATE

2

2.6
Tipul de evaluare

C

2.7
Regimul disciplinei

DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1.
Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3.
seminar
3.4.
84
3.6.
Total ore din planul de învățământ
din care: 3.5. curs
seminar
Distribuția fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Consultații
Examinări
Alte activități
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite

ore

2

84
3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
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
5.2.
de desfășurare a seminarului

1

Competențe transversale

Competențe
profesionale

6. Competențele specifice acumulate

C2. Negocierea si derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii pe pieţele internaţionale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilităților intr-o echipa plurispecializată si aplicarea de
tehnici de relaționare si munca eficienta in cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficienta a resurselor si
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare

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

Deprinderea unor abilități practice axate pe domeniul economic, cu
precădere în zona integrării economice europene. Dezvoltarea
capacității de adoptare a deciziilor și de rezolvare a unor probleme
specifice mediului economic actual.

7.2. Obiectivele specifice

1.Cunoasterea entităților economice in care viitorii absolventi își
vor desfasura activitatea;
2. Selectarea unor opșiuni privind domeniul sau sectorul în care
viitori absolvenți vor lucra ca economisti;
3. Fixarea, localizarea si aprofundarea cunostințelor căpătate la
cursuri si seminarii;
4. Dezvoltarea aptitudinilor profesionale, aprofundarea analizei
economice, pregătirea unei baze de date, elaborarea unor studii;
5. Conturarea deciziei privind alegerea temei pentru lucrarea de
licență;
6. Eventualele preselecții ale conducerii societății sau instituției
unde studentii își desfasoară practica în vederea angajării.

8. Conținuturi
8.1. Curs

Metode de predare

Observații

Bibliografie

2

8.2. Seminar

Observații

Metode de predare

Bibliografie

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
.Practica de specialitate este menită să îi conecteze pe studenți la cerințele pieței muncii și să le dezvolte
aptitudinile practice.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de evaluare

10.2.Metode de evaluare
Colocviu

10.3. Pondere din nota finală
100%

10.5. Seminar
10.6. Standard minim de performanță
Efectuarea stagiului de practică și susținerea proiectului de specialitate în cadrul colocviului de practică

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Lector univ.dr. Lucian Botea

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

……….

Conf.univ.dr. Mariana Sorlescu
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