FIŞA DISCIPLINEI
(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. / . .

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Ştiinţe şi Arte
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţă
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
Relaţii internaţionale şi studii europene
2.1. Denumirea disciplinei
Politici comunitare VII. Politica agrară în UE
2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs Dr. Szabó Árpád
2.3. Titularul (ii) activităţilor de seminar
Dr. Szabó Árpád
laborator
proiect
2.4. Anul de studiu 3 2.5. Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei
DO
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
3
Din care: 3.2. curs
2
săptămână

3.4. Total ore din planul de
învăţământ

30

Din care: 3.5. curs

20

3.3. seminar /
laborator/
proiect/
practica
3.6. seminar/
laborator/
proiect/
practica

Distribuţia fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activităţi:
3.7. Total ore studiu individual
45
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Numărul de puncte de credit
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
-

3

1

10

ore
20
10
5
6
4

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului
5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului




Sală dotată cu videoproiector şi tablă.
Sală dotată cu calculatoare, videoproiector, tablă.

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

Asigurarea de asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu
interese diverse;

Aplicarea metodelor de expertiză de specialitate în evaluarea unui studiu de caz;

Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situații de mediere şi negociere date;

Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi internaţionale;

Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi priorităţilor în politici europene şi
internaţionale;

Elaborarea de analize de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor
europene.

Competenţe
transversale






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 circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau
avansat a unei a doua limbi străine;
Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi
adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii;
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).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei



7.2. Obiectivele specifice






Însuşirea cunoştinţelor pentru interpretarea corectă a proceselor
negocierii internaţionale între diferite grupuri cu interese diverse în
domeniul Politicii Agricole Comune (PAC)
Însuşirea cunoştinţelor privind funcţionarea PAC;
Cunoaşterea caracteristicilor structurale ale agriculturii Uniunii
Europene şi a României;
Însuşirea cunoştinţelor privind aplicarea PAC în România;
Însuşirea cunoştinţelor privind aplicarea instrumentelor de
reglementare, precum și a subvențiilor în cadrul PAC, şi aplicarea
PAC în alte ţări.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
Metode de predare
1. Dezvoltarea PAC: obiective, principii şi instrumente Prezentare Power Point,
dezbatere
2-3. Istoricul reformelor PAC: cele mai importante
măsuri şi factorii care au stat la baza lor
4. Caracteristicile primului pilon al PAC în perioada
de programare 2014 – 2020
5. Mecanismul de funcţionare a PAC - cadrul
instituţional şi mecanismul decizional
6-7. Formarea politicii de dezvoltare rurală a UE
8. Politica de dezvolatre rurală a UE în perioada de
programare 2014 – 2020

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

9. Aplicarea PAC în România

2 ore

10. Siguranţa alimentară în Uniunea Europeană.
Bibliografie
Bibliografie obligatorie

2 ore

1. Vincze Mária: Az Európai Unió közös agrárpolitikája, Távoktatási tananyag önkormányzatok részére,
2006.
2. Kende Tamás-Szűcs Tamás (ed.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Complex Kiadó Jogi és Üzleti
Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2009.
3. Balogh Sándor, Benet Iván: Az Európai Unió közös agrárpolitikája és az élelmiszer-szabályozás=The
common agricultural policy of the European Union and food control, JATEPress, Szeged, 2008.
4. Gabriel Popescu: Politici agricole. Acorduri europene, biblioteca digitală a ASE Bucureşti,
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=170&idb=22

5. Letiţia Zahiu: Agricultura Uniunii Europene sub impactul Politicii Agricole Comune, Ceres, 2006.
6. Pagina UE, http://europa.eu/pol/agr/index_ro.htm
7. Stefan Tangermann, Stephan von Cramon-Taubadel: Agricultural Policy in the European Union - An
Overview - , Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung Universität Göttingen, Jan. 2013.
Bibliografie facultativă
8. Halmai Péter: Az EU Közös Agrárpolitika (CAP) reformjának elméleti alapjai, SZIE GTK Európai
Tanulmányok Központja, Gödöllő, 2001,
9. Kerekes Kinga, Pakucs Bernadett, Szőcs Emese, Veress Enikő, Vincze Mária: Dezvoltare rurală.
Ocuparea forţei de muncă în mediul rural, Ed. Accent Print, Cluj-Napoca, 2010
10. Cristian Socol: Opţiunile de politică agricolă şi dezvoltarea durabilă a agriculturii, Economica, 2004.
11. Vincze Mária: Európa gazdaságtana – az európai integráció elméleti és gyakorlati kérdései; Presa
Universitară Clujeană, 2008.
12. Pagina Vidékfejlesztés.net: http://www.videkfejlesztes.net/oktatas/videkfejlesztesi-tananyag/videkpolitikastrukturalis-politika/videkfejlesztesi-politika-2007-2013.html

8.2. Seminar
Metode de predare
Documentarea pe web,
1. Instrumente PAC pentru reglementarea pieţelor
sintetizare, dezbatere
agricole
2. Structura şi caracteristicile principale ale agriculturii Documentarea pe web,
dezbatere, prelucrarea datelor
Uniunii Europene
statistice, sintetizare
3. Caracterizarea sectorului agricol din România
4. Planul Naţional de Dezvoltare Rurală, subvenţii
pentru dezvoltarea rurală
Documentarea pe web,
5. Aplicarea PAC în alte ţări din Europa (Ungaria,
dezbatere, sintetizare.
Polonia).
Bibliografie
1. Pagina Uniunii Europene, http://europa.eu/pol/agr/index_ro.htm
2. Pagina Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, http://www.apdrp.ro/
3. Pagina Institutului Naţional de Statistică: http://www.insse.ro/cms/
4. Pagina EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Cunoştinţe aprofundate în domeniu
 Dezvoltarea capacităţii şi a dorinţei de a accesa cele mai recente informaţii
 Dezvoltarea capacităţii de comunicare
 Cunoaşterea limbajului special
 Interdisciplinaritate.

10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Prezenţă obligatorie de minim 50% la cursuri şi 70 % la seminarii. Neîmplinirea cerinţelor de prezenţă la
cursuri sau la seminarii implică predarea unor lucrări adiţionale. În cazul în care studentul nu îndeplineşte
cerinţele minime de prezenţă nici la curs, nici la seminar poate să se prezinte numai la reexaminare.
Studentul care nu are minim 3 prezenţe în total, poate să se prezinte numai în perioada de reexaminare
suplimentară.
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

10.5 .

Seminar

Temeinicia
Examen după subiecte
formulate şi test
cunoștințelor, utilizarea
cunoștințelor în
interpretarea unor situații
Prezenţă activă
Aprecierea modului de
pregătire ritmică prin
prezență activă

10.3. Pondere din nota
finală
70 %

30 %

Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
Obţinerea notei minime de 5 la examen.
Data completării

Semnătura titularului disciplinei

Semnătura titularului/rilor de aplicații

9.9.2017

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

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

Data avizării în departament
21.09.2017

Semnătura directorului de departament
…............................

