
UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA: ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC             

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: MANAGEMENTUL 

POLITICILOR PUBLICE  

Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE  

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
 

Competenţe: C.1: Utilizarea conceptelor s principiilor fundamentale de organizare si functionare a 

structurilor administrative pentru insertia profesionala în institutii  publice si/sau private, C.2:  

Identificarea si aplicare dispozitiilor legale cu privire  la sistemul administrativ,  inclusiv initierea si  

formularea de propuneri de acte normative si/sau administrative, C.3.3: Prezentarea orala si scrisa, cu 

un grad ridicat de claritate, a unor mesaje structurate referitoare la o problema administrativa cu un 

nivel mediu de complexitate C.5: Administrarea activitatilor specifice din domeniu, cu respectarea 

eticii si deontologiei profesionale, CT1: Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient  şi responsabil, 

a sarcinilor profesionale, cu respectare principiilor etice si a deontologiei profesionale, CT2: Aplicarea 

tehnicilor de relationare în grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice în mun de echipa, prin 

dezvoltarea abilitatilor  de comunicare interpersonala, CT3: Autoevaluarea nevoii de formare 

profesionala şi identificarea resurselor si modalitatilor de formare şi dezvoltare personala si 

profesionala, în scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei  muncii 
 
 

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 
 

 

Nr. 

crt. 
Disciplina 

Activităţi didactice 
Număr 

credite 

Forma 

de 

evaluare 
C S L P AP 

1. POLITICILE  PUBLICE  ŞI  BUNA  

GUVERNANŢĂ 
12 16 - - - 2 E 

2. REFORMA POLITICILOR PUBLICE DIN 

ROMÂNIA 
12 18 - - - 3 E 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII 

MANAGERIALE   PENTRU 

IMPLEMENTAREA  REFORMEI 

POLITICILOR  PUBLICE 

10 18 - - - 2 E 

4. MANAGEMENT ÎN ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ 
16 18 - - - 3 E 

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII IN 

PROCESUL POLITICILOR PUBLICE 
12 12 - - - 2 E 

6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

PROGRAMELOR ŞI POLITICILOR PUBLICE 
18 18 - - - 3 E 

Total 180 ore - - - 15 credite  

Examen de certificare a competenţelor  5 credite E 
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