
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium  

1.2 Facultatea Ştiinţe Economice și Sociale  

1.3 Departamentul Științe Socio-Umane  

1.4 Domeniul de studii Asistenţă socială  

1.5 Ciclul de studii Masterat  

1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență socială - Politici sociale europene  

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Analiza şi evaluarea politicilor publice  - MPS1204 

 2.2 Titularul activităţii de curs Prof.univ.dr. Flóra Gavril 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

 

2.4 Anul de studiu I. 

2.5 Semestrul II. 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei DA, Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 15 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 30 

3.8 Total ore pesemestru 72 

3.9 Numărul de credite 8 
 

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  videoproiector și laptop 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului videoproiector și laptop 

 
1
Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Cunoașterea celor mai avansate rezultate științifice în domeniul politicilor sociale, 

inclusiv a diferitelor abordări metodologice legate de elaborarea, analiza şi 

implementarea politicilor social 

Stăpânirea tehnicilor de proiectare, cercetare şi analiză în domeniul politicilor sociale,  

Capacitatea de a proiecta, realiza şi prezenta studii, proiecte şi programe bine 

documentate şi argumentate în acest domeniu 

Utilizarea perspectivei comparative europene în abordarea problematicii politicilor 

sociale 

Proiectarea şi dezvoltarea unor teme de cercetare în domeniul politicilor sociale, 

participarea în realizarea unor proiecte de cercetare 

Consultanță  în accesarea resurselor financiare pentru actualii sau potențialii 

beneficiari ai politicilor sociale, persoane şi grupuri sociale excluse sau aflate în risc de 

excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii) 

  Competenţe 
transversale 

 Comunicare şi relaţionare profesională eficientă cu actorii sociali implicați în 

elaborarea și implementarea politicilor sociale 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu conceptele specifice politicilor publice, 

însuşirea tehnicilor, valorilor, principilor şi noţiunilor fundamentale, 

principalele componente ale domeniului politicilor publice  

7.2 Obiectivele specifice Înţelegerea principiilor politicilor publice. Asimilarea ghidului de analiză 

pentru un program de politici publice şi a cadrului  analitic pentru politici 

publice  

Formarea capacității de a analiza efectele politicilor sociale și  de a proiecta 

politici sociale 

Dezvoltarea capacității de a identifica şi utiliza cunoaşterea ştiinţifică în 

fundamentarea politicilor publice , dincolo de ideologiile din care acestea 

sunt derivate 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Politici publice: concept fundamentale frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Aspecte metodologice privind abordarea comparativă a 
politicilor publice 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Concepte şi probleme de bază ale politicilor sociale: politică 
socială, securitate socială, protecţie socială, asigurări sociale, 
asistenţă socială, stat al bunăstării, pluralism al bunăstării 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 



Politici sociale – abordare istorică. Etapele evoluţiei politicilor 
sociale, de la proiectele modernităţii la “Welfare State”. 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Cum analizăm politicile sociale? Parcurgerea ghidului de 
analiză pentru un program social şi cadrul analitic pentru o 
politică socială. 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Agenţi  ai politicilor sociale. Conturarea elementelor politice 
şi sociale care contribuie direct sau indirect la dezvoltarea şi 
implementarea politicilor sociale 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Modele de politici sociale: Regatul Unit – sistem „mixt”, 
Germania – model „conservator”  

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Modele de politici sociale : Suedia – model „social democrat” 
SUA – model „liberal”, Japonia – „welfare de tip japonez” 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Rolul statului în politica socială. Alţi agenţi ai bunăstării 
sociale (familia, biserica, asociaţiile şi organizaţiile). 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Politici de reformă în România după 1989 frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Rolul politicilor sociale în fundamentarea, elaborarea şi 
implementarea politicilor educaţionale 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Politici pentru combaterea discriminării şi promovarea 
egalităţii de şanse 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Evoluţii în domeniul politicilor publice la nivelul Uniunii 
Europene 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

Evoluţii ale politicilor publice în Europa Centrală şi de Est. 
Politici publice în România. 

frontală, cu utilizarea 

metodelor interactive 

 

 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Activitățile de seminar  se vor axa pe tematica 

discutată la curs. Studenții vor elabora și vor susține 
referate  în tematica cursului,  după care vor urma 

dezbateri 

prezentări de referate și 

discuții 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară şi din 

străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc 

întâlniri atât cu reprezentaţi ai mediului socio-profesional mai larg al disciplinei de studiu cât şi cu 

cadre didactice din universitate. 

 
 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - corectitudinea şi 

completitudinea 

Examen scris 50% 



cunoştinţelor;- 

coerenţa logică; 

- gradul de asimilare 

a limbajului de 

specialitate; 

- criterii ce vizează 

aspectele 

atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru 

studiu individual și 

în grup 

10.5 Seminar prezență,  

calitatea referatului 

evaluarea referatelor 

prezentate 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie,  capacitatea de 

sistematizare și argumentare, însușirea stilului științific de elaborare și prezentare 

 

 

 

Data completării 

28.09.2017 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

………………… 
 

……………………………….        
         ……………………………… 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..  ………………………..  


