
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elemente de proprietate intelectuală aplicate în economie 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Fa 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  3 

Tutoriat  3 

Examinări 3 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 19 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3. 9 Numărul de credite 3 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Marketing 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

  

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  

6. Competenţele specifice acumulate 
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8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

Proprietate intelectuală şi proprietate industrială Prelegere, 
dezbatere 

 

Obiectivele proprietății industriale Prelegere, studii 
de caz 

 

Concurența între diferitele obiecte ale proprietății industriale Prelegere,   

Protecția invențiilor Prelegere, 
dezbatere 

 

Protecția desenelor şi modelelo rindustriale Prelegere, Joc de 
rol, proiect 

 

Protecția mărcilor şi indicațiilor geografice Prelegere, studiu 
de caz, dezbatere 

 

Protecțiasecretelorcomerciale Prelegere, studiu 
de caz, 
dezbatere, 
brainstorming 

 

Creații tehnice care pot fi protejate prinlegea dreptului de autor Prelegere, studiu 
de caz, 
dezbatere, 
brainstorming 

 

Contrafacerea şi prevenirea contrafacerii Prelegere, studiu 
de caz, 
dezbatere, 
brainstorming 

 

Bibliografie 
Cocoş St. – A,B,C-ul protecției şi valorificării proprietății industriale, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003. 
 Colecția revistei “Inventică şi Economie 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 
predare 

Observaţii 

Studiul obiectelor proprietății industriale Dezbatere  

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

tr
a
n

s
v
e

rs
a
le

 

 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de 
lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

  Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât 
şi intr-o limbă de circulaţie internaţională; 

 Competențe digitale 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Formarea şi dezvoltarea unei gândiri economice şi logice privind protecția 
proprietății intelectuale. 

7.2 Obiectivele specifice  Insuşirea volumului de cunoştințe şi concepte necesare formării culturii 
privitoare la protecția şi valorificarea proprietății intelectuale 
Cunoaşterea mecanismelor contrafacerii.  
Sistematizarea informațiilor privitoare la protecția proprietății industriale. 



 
 

 

Dezbateri privind concurența între diferitele obiecte ale 
proprietății industriale 

Dezbatere, studii 
de caz 

 

Simularea procesului de protecție a invențiilor Dezbatere, studii 
de caz 

 

Simularea procesului de protecție a deşeurilor şi modelelor 
industriale 

Dezbatere, studii 
de caz 

 

Simularea procesului de protecție a mărcilor şi indicațiilor 
geografice 

Dezbatere, studii 
de caz 

 

Studii de caz privind contrafacerile Dezbatere, studii 
de caz 

 

Bibliografie 
Cocoş St. – A,B,C-ul protecției şi valorificării proprietății industriale, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003. 
 Colecția revistei “Inventică şi Economie 

 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Prezenţa la activitatea 
didactică (curs) 
Nivelul de cunoştinţe 
Capacitatea de analiză 
Argumentarea, expresivitatea 
Gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate, 
capacitatea de comunicare 

Observaţie sistemică, investigaţia 10% 

 Evaluare scrisă 50% 

10.5 Seminar/laborator Prezenţa la activitatea 
didactică (seminar) 
Creativitatea 
Originalitatea 
Capacitatea de aplicare 
practică a cunoştinţelor 
învăţate 
Interesul pentru studiu 
individual 

Observaţie sistemică, Proiect, Portofoliu 
de teme, Referate 

20% 

 Evaluare orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea noțiunilor de bază cu care operează disciplina 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În elaborarea conţinutului disciplinei şi a metodelor de predare au fost luate în considerare concluziile unor 
discuţii pe care titularul disciplinei le-a purtat cu reprezentanţi ai mediului de afaceri precum şi cu titularii unor 
discipline înrudite. 


