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Denumirea disciplinei

Macroeconomie

Codul disciplinei
F.02.O.010/ F.03.O.014
Tipul disciplinei
socio-umanistică, fundamentală
Anul de studiu / semestrul
Anul I, semestrul II/Anul II, semestrul III
Limba de predare
Română, rusă, engleză
Credite ECTS
5
Numărul total de ore
150
Evaluare
Examen
Titularul cursului
dr., conf.univ., FILIP Nolea
Conţinutul cursului:
Obiectul, scopul şi metodele macroeconomiei
Instabilitatea macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice
Evaluarea rezultatelor activităţii la nivel macroeconomic
Piaţa muncii şi dezechilibrele ei
Procesele inflaţioniste şi asigurarea stabilităţii preţurilor
Modelul AD-AS. Echilibrul macroeconomic general
Politica bugetar-fiscală. cheltuielile guvernamentale şi datoria de stat
Piaţa monetară şi mecanismele pieţei monetare
Modelul IS-LM. Echilibrul simultan pe piaţa bunurilor şi piaţa monetară
Economia deschisă şi balanţa de plăţi externe
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe:
obţinerea aptitudinilor de extindere şi aprofundare a cunoştinţelor bazate pe întregul set de metode,
procedee, reguli tradiţional utilizate în procesul de evaluare a rezultatelor activităţii economiei
naţionale, cunoaşterea şi monitorizarea factorilor macroeconomici de influenţare a economiei;
cunoaşterea particularităţilor funcţionării pieţelor economiei naţionale, capacitatea de a modela situaţii
a comportamentului agenţilor economici şi a relaţiilor ce se formează între ei pe diferite pieţe în
dependenţă de politicile economice promovate, capacitatea de a elabora şi evalua politicile
macroeconomice, realizarea analizelor unor situaţii practice din domeniul economiei naţionale;
capacitatea de a face prognoze şi de anticipare a urmărilor unor decizii la nivel macroeconomic;
utilizarea modelelor macroeconomice în analiza proceselor la nivelul economiei naţionale.
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