Denumirea programului de studii
Ciclul
Denumirea cursului
Facultatea/catedra responsabilă de curs
Titular de curs
Cadre didactice implicate
e-mail

Codul cursului
U.03.A.017

Număr de
credite ECTS
3

Psihologie
Licență
Bazele Micro- macroeconomiei
Catedra Științe filosofice și economice
Savițchi Corina, conf. univ., dr.
Grosu Mihail, conf. univ., dr.
savecorina@mail.ru / grosump@yahoo.com

Anul

Semestrul

Total ore

II

III

90

Total ore
contact direct
Studiu individual
45
45

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Contextul economic actual impune reacție la orice schimbare. Cursul fiind o disciplină opțională, contribuie la
extinderea și completarea orizontului de cunoștințe din: pedagogie, psihologie, asistență socială, cu informații din
domeniul ”Bazele Micromacroeconomiei” fapt ce va contribui la dezvoltarea și consolidarea unui set de competențe
(cunostințe, abilitati, atitudini) care conduc la formarea multilaterală a personalităţii şi la dezvoltarea unei categorii de
profesionişti capabili să se integreze cu succes în viaţa socială.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
- cunoașterea noțiunilor, macanismelor și concepțiilor economiei de piață;
- inițierea în istoria gîndirii economice;
- analizarea stării actuale, perspectivele, tendințele dezvoltării economiei naționale;
- explicarea modalităților de formarea a prețurilor, a veniturilor fundamentale;
- identificarea avantajelor privatizării și formării proprietății private și mixte;
- elaborarea măsurilor de reducere a costurilor de producție;
- evidențierea cauzelor care generează dezechilibre economice;
- formarea conștiinței economice a tineretului studios.
Finalităţi de studii
- să cunoască pilonii liberei inițiative;
- să argumenteze rolul politicii fiscale în formare bugetului național;
- să descrie indicatorii macroeconomici;
- să explice principiile de formare a prețurilor;
- să conștientizeze importanţa privatizării în economia de piață;
- să prezinte particularităţile salarizării angajaților din cadrul întreprinderilor;
- să caracterizeze formele de șomaj;
- să descrie procesul de repartiție a veniturilor bugetare;
- să identifice politicile antiinflaționiste;
- să aprecieze importanța funcțiilor economice ale statului.
Precondiții
Dezvoltarea conștiinței economice a tineretului studios se realizează prin interacțiunea cunoștințelor cu caracter
economic acumulate în instituțiile anterioare de învățământ (licee, colegii) cu cunoștințele obținute la facultate în
cadrul disciplinelor de specialitate. Studenţii cunosc să explice un șir de categorii economice cum ar fi: economie de

piață, preț, forme de proprietate, bani, salariu, impozite, etc., iar audierea cursului respectiv va contribui la
dezvoltarea cunoştinţelor şi priceperi noi ce îi va ajuta să se integreze cu succes pe piața muncii și în viaţa socială.
Unități de curs
1. Obiectul de studiu, metoda și funcțiile cursului Bazele Micro- macroeconomiei
2. Factorii de producție și combinarea lor
3. Proprietatea, privatizarea, concurența și libertatea economică
4. Formele organizării activității economice, banii și piața contemporană
5. Sistemul de prețuri, cererea și oferta. Legea cererii și legea ofertei
6. Întreprinderea, costul de producție și eficiența economică
7. Veniturile fundamentale: salariul, profitul, dobânda și renta funciară
8. Piața capitalurilor și piața forței de muncă
9. Creșterea economică și sisteme de calculare a indicatorilor macroeconomici
10. Acumularea, consumul, economii, investiții
11. Fluctuațiile activității economice și politici anticriză
12. Statul și economia de piață. Politica fiscală și bugetară a statului
13. Economia naţională. Probleme ale dezvoltării economice a ţărilor subdezvoltate
14. Economia mondială și piața internațională
Strategii de predare și învăţare
1. Prelegere interactivă prin expunere cu aplicarea TIC.
2. Prelegere clasică.
3. Dezbatere.
Strategii de evaluare
1.
Ev. Inițială: prezentări orale, participări la dezbateri, comunicări, referate etc.
2.
Ev. formativ-continuă: evaluări curente scrise la temele: gândirea filosofică în perioada antică, gândirea
filosofică în perioada medievală.
3.
Ev. sumativ-cumulativă /finală: examen oral.
Bibliografie
Obligatorie:
1.
Gh. Crețoiu, Viorel Cornescu, Ion Bucur. Economie, București, 2011.
2.
Popescu C., Gavrilă I., Ciucur D., Tratat de economie generală, vol.I, Microeconomie, ASE Bucureşti, 2009.
3.
Ciobanu Gh., Microeconomie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.
4.
Dumitru Moldovanu, Curs de teorie economică, Chișinău, 2007.
5.
Angelescu Coralia (coord.), Economie, ed.a VII-a, Editura Economică, Bucureşti, 2005.
6.
Mihail Grosu, Economie politică, Chișinău, 2001.
Opţională:
1.
Lazăr D. T., Zai P., Bazele economiei de piaţă, suport de curs, Editura Accent Cluj-Napoca, 2008.
2.
Ion Pârău, Teorie economică, Chișinău, 2007.
3.
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, „Economie Politică”, Editura Teora 2000.
4.
Hoanţă N., „Economie şi finanţe publice”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
5.
Ignat I., Pohoaţă I.,Clipa N., Luţac Gh., Economie politică, Editura Fundaţiei “Gh.Zane”, Iaşi, 1997.

