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Descrierea cursului: 

Istoria integrării europene: Conjunctura postbelică și constituirea UE. Politicile celor 6, Funcționarea UE: Tratatele, 

Instituțiile; Prima extindere: De la 6 la 9 - Marea Britanie în UE: studiu de caz;  Extinderea spre sud - Grecia în UE: 

studiu de caz; Extinderea post-război rece: state neutre; Extinderea UE spre Est; Criteriile de la Copenhaga și aquis-

ul comunitar; Extinderea şi problema securităţii Europei; Extinderea şi moneda Euro; Extinderea, zona Schengen și 

problema migrației; Aderarea Croației la UE; Statele candidate: Relaţiile UE-Turcia; Candidații balcanici și 

perspectivele extinderii UE; Politica Europeană de Vecinătate: concept şi elemente de conținut; Planurile de Acțiuni; 

Relațiile UE cu statele vecine din sud; Parteneriatul Estic- cooperarea UE cu vecinii estici; Summit-urile 

Parteneriatului Estic; UE şi conflictele înghețate din vecinătatea estică; UE și promovarea reformelor în statele vecine; 

Relațiile UE cu partenerii estici RM, Georgia Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan; Relațiile UE –Rusia. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul va putea demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: opera cu 

noțiuni, termeni și concepte specifice UE; cunoaște cronologia și geopolitica extinderii Uniunii Europene; etapele şi 

direcţiile extinderii Uniunii Europene în anii războiului rece; identifica condiţiile extinderii Uniunii Europene spre 

Est; înţelege esenţa Politicii Europene de Vecinătate, a Parteneriatul Estic lansat de UE; compara fazele extinderii; 

evalua gradul de pregătire a statelor-candidate la UE; înțelege avantajele aderării statelor la UE și sesiza capitolele 

problematice ale statelor care tind să adere la UE; sesiza importanța cooperării dintre state în procesul de consolidare 

și extindere a UE; expune argumentat și convingător tezele proprii; lansa discuții, promova idei vis-a-vis de relațiile 

UE-Moldova, UE-Georgia, UE-Balcanii de Vest etc., evalua relațiile statelor Parteneriatului Estic cu UE; organiza 

dezbateri în grupuri privind anumite probleme ce vizează relaţiile cu statele candidate, cu statele vecine din est și din 

sud; asuma roluri de lideri de stat, factori de decizie și promova politici, propune soluții și proiecte de conlucrare etc.; 

întreprinde independent cercetări în vederea scrierii eseurilor/lucrărilor/articolelor, elaborării prezentărilor etc. 
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