
FIŞA DISCIPLINEI
1

 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Sociale 

1.3 Departamentul   Departamentul de Economie 

1.4 Domeniul de studii  Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii  Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 
 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei FB2102 - Macroeconomie  

2.2 Titularul activităţii de curs Dr. Králik Lóránd 

2.3 Titularul activităţii de seminar Dr. Fikó László 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare examen 

2.7 Regimul disciplinei  DD, Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  - microeconomie, matematică 

4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului   Sală de curs, videoproiector, laptop, internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de curs, videoproiector, laptop, internet 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază utilizate în maceoeconomie 

 Explicarea şi interpretarea tuturor mărimilor utilizate în macroeconomie 

 Stăpânirea deprinderilor de utilizare a metodelor şi tehnicilor de studiu a 

fenomenelor economice 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul  

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 

resurselor şi tehnicilor de învaţare pentru propria dezvoltare 

 Capacitatea de a comunica şi a lucra în echipă pentru o adaptare eficientă la 

exigenţele societăţii bazată pe cunoaştere 

 

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

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Studiul fenomenelor şi proceselor la nivel macroeconomic, ceea ce va ajuta să 

înţeleagă studenţii legăturile dintre acestea, dând posibilitatea legării 

categoriilor studiate şi cu alte discipline economice 

 

 
7.2 Obiectivele 
specifice 

 Cunoaşterea factorilor care perturbă evoluţia economiei reale, pârghiile de 

influienţare a evoluţiei acesteia şi condiţiile unei evoluţii echilibrate.   

 Analiza unor politici macroeconomice si a unor mijloace de implicarea statului 

in functionarea de ansamblu a economiei nationale 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în macroeconomie.  

 

Prelegere, dezbatere       2 ore 

2. Principalii indicatori macroeconomici. Sistemul Conturilor 

Naţionale. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 

3. Piaţa bunurilor economice şi curba IS. Venitul de echilibru. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 
4. Piaţa monetară şi mecanismele ei, curba LM. 

 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 

5. Politica economică în modelul IS-LM. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 
6. Piaţa forţei de muncă. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 

7. Cererea şi oferta globală. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 
8. Modele de echilibru macroeconomic. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 

9. Fluctuaţiile activităţii economice. Ciclurile economice Prelegere, dezbatere 2 ore 

10. Inflaţia şi şomajul 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 

11. Legătura dintre inflaţie şi şomaj. Curba lui Phillips. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 
12. Politica monetară şi fiscală Prelegere, dezbatere 2 ore 

13. Economia deschisă. Balanţa de plăţi. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 
14. Creşterea economică şi dezvoltarea economică. 

 

Prelegere, dezbatere 2 ore 
 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. F. Quesnay: Tabloul economic. 

 

Prezentare referate        2 ore 

2. Sistemul Conturilor Naţionale Analiză şi interpretarea datelor 2 ore 

3. Venitul, consumul şi investiţiile. Analiza datelor macroeconomice 2 ore 

4. Multiplicatorul şi acceleratorul.  Rezolvare probleme de calcul 2 ore 

5. Conţinutul pieţei monetare. Cererea şi oferta de 

monedă. Structura masei monetare. 

Prezentare referate 2 ore 



6. Modelul IS-LM. Prezentare referate 2 ore 

7. Cererea agregată. Rezolvare probleme de calcul 2 ore 

8. Oferta agregată. Rezolvare probleme de calcul 2 ore 

9. Echilibrul şi dezechilibrul macroeconomic. Studiu de caz 2 ore 
10. Ciclicitatea activităţii economice. Studiu de caz 2 ore 

11. Inflaţia şi şomajul. Curbele Phillips. Analiza seriilor de timp 2 ore 

12. Creşterea economică Analiza seriilor de timp 2 ore 
13. Balanţa de plăţi şi balanţa comercială. Analiză şi interpretarea datelor 2 ore 

14. Modele de creştere economică Prezentare referate 2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Competenţele achiziţionate pot fi utilizate în toate domeniile de activitate, unde este nevoie de analiza 

datelor macroeconomice, atât în sectorul public, cât şi privat. Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu 

ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele 

pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri cât şi 

cu profesori de economie din învăţământul superior.  

 

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

10.4 Curs Gradul de asimilare a termenelor 

şi a limbajului de specialitate 

Examen în scris şi oral 70% 

10.5 Seminar Participare la seminarii Analiza complexă a 

indicatorilor 

macroeconomici ai 

României (scris) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor prezentate în curs la nivelul ideilor esenţiale;  
  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

………………… 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

 



 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


