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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii. Cursul de lecţii Doctrine economiceeste predestinat
studenţilor ciclului I licență cu scopul familiarizării lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru
selecția sistemelor de viziuni economice privind problemele centrale ale dezvoltării teoriei și practicii economice, pentru
înţelegerea proceselor economice și a diferitor teorii economice. Studierea cursului
Doctrine economice este
necesarăformarea culturii general – profesioniste a tinerilor specialiști.Însuşirea cunoştinţelor se asigură printr-un program
complex care cuprinde: lecţii teoretice; seminare; testări; lucrul individual.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe generale:
- cunoaşterea celor mai reprezentative curente şi teorii economice; corelarea celor mai reprezentative curente şi teorii
economice cu nivelurile şi condiţiile istorice ale evoluţiei economiei mondiale.
Competenţe specifice:
- Însuşirea conceptelor de bază privind teoriile, doctrinele, curentele de gândire economică şi şcolile de gândire;
cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor diferitelor doctrine economice şi financiare; aplicarea cunoştinţelor dobândite
în analiza şi interpretarea proceselor economico-sociale; identificarea efectelor proceselor economice şi stabilirea
măsurilor de politică economică.
Finalităţi de studii ale cursului
La nivel de aplicare studenţii vor putea:
Să ştie:
 cele mai reprezentative curente şi teorii economice şi financiare; însuşirea conceptelor de bază privind teoriile, doctrinele,
curentele de gândire economică şi şcolile de gândire, cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor diferitelor doctrine
economice şi financiare, a impactului acestora asupra dinamicii economico-sociale;
Să cunoască:
 doctrinele economico-financiare; mecanismele economice de adoptare a deciziilor politice; relaţiile între susţinerile
teoretice ale doctrinelor economice şi financiare şi problemele reale ale diferitelor perioade; însuşirea conceptelor de bază
privind teoriile, doctrinele şi şcolile de gândire, cunoaşterea şi înţelegerea caracteristicilor diferitelor doctrine economice
şi financiare, a impactului acestora asupra dinamicii economico-sociale;
La nivel de integrarestudenţii vor putea:
 să determine stările de echilibru şi dezechilibru;să calculezedinamica proceselor economice;să identifice efectele
proceselor economice şi stabilirea măsurilor de politică economică.
Teme de bază: Sisteme şi instituţii economice; Concurenţa şi preţul; Consumul şi investiţiile; Rolul statului în economia
mixtă; Teoria cheltuielilor şi veniturilor publice; Resursele financiare şi rolul statului în reglementarea lor,Integrarea
economică internaţională .
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, seminare, lucrări individuale, consultaţii, conversaţie, explicaţie, exerciţii, analize,
dezbatere, studiu de caz.
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, elaborarea portofoliilor cu lucrul individual. Nota finală se constituie din
rezultatul evaluării finale (40%), curente și calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului (60 %).
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