
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2020-2021 
 

Anul de studiu I / Semestrul II 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  Drept şi ştiinţe sociale 

1.3 Departamentul Drept 

1.4 Domeniul de studii STIINTE ADMINISTRATIVE 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea ADMINISTRATIE PUBLICA 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei POLITICI PUBLICE Cod: AP I 11 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O. 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 0 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 72 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru1  100 

3.10  Numărul de credite 4 

 
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 
• Participare activă 

• Sală cu videoproiector  

5.2  de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

•  

 
 
 
 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
1 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 
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• C4.5. Realizarea de diagnostice globale sau locale, de politici şi strategii ale organizării 
şi funcţionării sistemului administraţiei publice 

• C6.5. Întocmirea unor proiecte de identificare timpurie (prin sondaj, chestionar etc.) a 
potenţialelor situaţii conflictuale, de criză sau de comunicare ineficientă din domeniul 
administraţiei publice 
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• CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 
specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală 

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

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a mecanismelor de elaborare a politicilor 
publice 

7.2 Obiectivele 
specifice 

• Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază din domeniul politicilor publice 

• Identificarea aplicaţiilor în practicile curente,  potrivit diversităţii în abordarea 
teoretică 

• Dezvoltarea de abilităţi de formulare a agendei publice, elaborare a deciziei 
si analiza a politicii publice 

 
8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

Definţie şi concepte cheie 
Prelegere,  
Conversaţie 

2 ore 

Probleme de politică publică 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

2 ore 

Actorii politicilor publice  
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Tipologia politicilor publice 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Politica publică şi participarea 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Instrumentele politicilor publice 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Pregătirea unei politici publice 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Implementarea politicilor publice 
Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie, 

2 ore 

Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 

• Monitorizarea 

• Evaluarea 

Prelegere, 
Exemplificări 
Conversaţie 

4 ore 

Metode de formulare şi analiză a politicilor publice 

• Metode cantitative 

• Metode calitative 
 

Prelegere, 
Exemplificări 
Studii de caz 

6 ore 
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Parteneriat public–privat în furnizarea de servicii sociale, Bucureşti, Editura Ziua. 
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• USAID – Implementing policy change series, disponibil la 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

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

• Disciplina este necesară  prin faptul că activitatea profesională a funcționarilor publici este centrată pe 
elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 
cunoştinţelor 

Lucrare scrisă 70 

Rigoarea  
Organizarea conţinutului 
Originalitatea 

Lucrare scrisă 30 

10.5 Seminar/laborator 
   

   

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 
 
Data completării        Semnătura titularului de curs  
               
13.09.2020 
 
Data avizării în Departament                                             Semnătura Directorului de Departament 
 
______________                                                                                  ______________________                 
 
 


