
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării
1.3 Departamentul Departamentul de Administraţie Publică

Extensia Universitară Sf. Gheorghe / Covasna
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe Administrative
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studiu / Calificarea Administraţie Publică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Politici publice
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Toth Szabolcs Barnabás
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Toth Szabolcs Barnabás
2.4 Anul de studiu III. 2.5 Semestrul V. 2.6. Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DS

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 şi notiţe 25 ore
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 ore
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 ore
Tutoriat 2 ore
Examinări 2 ore
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual 67

3.8 Total ore pe semestru 125

3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Nu este cazul
4.2 de competenţe  Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului -
5.2  De desfăşurare a seminarului Participarea la cel puţin 75% din întâlniri



6. Competenţele specifice acumulate
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 Înțelegerea noţiunilor introductive şi conceptelor de bază în știința politicilor publice.
 Abilitatea de a înţelege caracteristicile politicilor publice.
 Abilitatea de a înțelege mecanismele prin care problemele cu care se confruntă o societate 

la un moment dat ajung în atenţia opiniei publice şi apoi pe agenda oficială a instituţiilor şi 
agenţiilor guvernamentale.

 Utilizarea conceptelor de actori şi instrumentele în domeniul politicilor publice.
 Utilizarea metodei de elaborarea a unor programe prin pașii ciclului de politicilor publice.
 Capacitatea de a identifica situațiile în care este necesară elaborarea unei politici publice.
 Capacitatea de a identifica valorile promovate prin politicile publice.
 Însușirea legislației privind procedurile de elaborare a politicilor publice în România.
 Cunoașterea procesului de elaborarea a politicilor publice din diferite țări ale lumii și în 

cadrul instituțiilor Uniunii Europene.
 Abilități de a identifica și analiza programe de politici publice la nivelul administrației 

publice centrale și locale.
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le  Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale 
specifice.

 Dezvoltarea abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba 
maternă/străină respectiv acceptarea evaluării din partea celorlalţi.

 Recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii la nivelul luării deciziilor. 
 Disponibilitate de analiză şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau 

un comportament prin activitate individuală. 
 Participarea la identificarea problemelor comunităţiilor locale și a metodelor de rezolvare al

acestor, conform practicii existente.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

Introducerea studenţilor în teoria politicilor publice facilitarea orientării în 
lumea problemelor practice.

7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea teoriilor moderne şi rezultatele cercetărilor în domeniul 
politicilor publice.
 Ciclul de politici publice, metodă de înțelegere și analiză a programelor 
guvernamentale. 
 Familiarizarea studenților cu aspectele practice ale analizei politicilor 
publice şi a reglementărilor din România referitoare la elaborarea propunerilor
de politici publice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

I. Curs  introductiv:  prezentarea  tematicii
politicilor  publice,  cerinţelor,  bibliografiei
generale ale disciplinei.
Ştiinţa  politicilor  publice.  Noţiuni  introductive  şi
concepte de bază: politică şi politici publice, politici
publice şi analiza politicilor publice. Politica publică
ca știința – preliminarii istorice.

- Prelegere
- Ciorchine
- Discuții interactive

2 ore

II. Ce sunt politicile publice? 
Definiţia  politicilor  publice.  Cele  zece  sensuri  ale
politicilor publice după Hogwood și Gunn. Posibile
interpretări  teoretice.  Categoriile  și  tipologia
instrumentelor  politicilor  publice.  Curentele  și
doctrinele  principale  care  au  avut  efect  asupra
politicilor  publice:  populism,  pluralism,  elitism,
corporatism, marxism.     

- Prelegere
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore



III.  Actorii şi instrumentele politicilor publice.
Statul,  guvernul,  legislativul,  funcționarii,  grupurile
de  interes,  mass-media.  Criterii  de  clasificare  a
politicilor  publice.  Studii  de  caz.  Prezentarea
principalelor  instrumente  ale  PP  (voluntare,  mixte,
obligatorii) și exemplificarea acestora.

- Prelegere
- Ciorchine
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

IV. Ciclul politicilor publice (prezentare 
generală)
Definiţie,  istoric.  Abordări  şi  tipologii.  Modele
diferite ale ciclului politicilor publice (4-8): utilitatea
secvențialității  acestui  ciclu  ca un proces  continuu.
Argumente  pro  și  contra  pentru  aceste  modele.
Critica modelului procesual.  

- Prelegere
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

V. Etapele ciclului de politici publice (1)
Definirea  problemei.  Agregare,  organizare  şi
reprezentare.  Existența  sau  inexistența  problemei
publice  ce  necesită/nu  necesită  intervenție
guvernamentală. 

- Prelegere
- Mozaic
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

VI. Etapele ciclului de politici publice (2)
Stabilirea  agendei.  Formularea  şi  selectarea
alternativelor. Stiluri de formulare. Analiza procesului
prin care sunt definite, evaluate, acceptate sau respinse
politici, alternative de soluţionare a unei probleme.

- Prelegere
- Mozaic
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

VII. Etapele ciclului de politici publice (3)
Aprobarea agendei. Luarea deciziei. Modelul raţional,
incremental  şi  modele mixte.  Tipuri  de procese prin
care  se  pot  genera  soluții  viabile  la  o  problemă
publică.  

- Prelegere
- Mozaic
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

VIII. Etapele ciclului de politici publice (4) 
Implementare politicilor publice. Modele de punere în
practică  a  deciziilor  luate  și  devenite  executorii.
Monitorizarea politicilor publice.

Verificare pe parcurs. Ultima săptămână din luna
noiembrie.

- Prelegere
- Mozaic
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

IX. Etapele ciclului de politici publice (5)
Evaluarea  politicilor  publice  și  încheierea  politicilor
publice.  Monitorizarea  și  evaluarea,  două  tipuri  de
acțiuni  simultane  derulate  pe  cursul  implementării
politicilor publice. Mijloacele și rezultatele procesului
de evaluare.

- Prelegere
- Mozaic
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

X. Analiza politicilor publice (1)
Tipuri  de definiţii  ale  analizei  publice şi  delimitarea
ştiinţifică ale  acestora.  Motive  pentru  care  avem
nevoie de politici publice. 

- Prelegere
- Brainstorming
- Discuții interactive

2 ore

XI.  Analiza politicilor publice (2)
Aspecte  metodologice.  Etapele  analizei  politicilor
publice. Forma de prezentarea rezultatelor analizei.

- Prelegere
- Brainstorming
- Discuții interactive

2 ore

XII. Politici publice în România 
Procedura  de  elaborare  a  politicilor  publice  în
România.  Exemple  de  politici  publice  din  România.
Viitorul politicilor publice în contextul RIA.

- Prelegere
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

XIII. Procesul politicilor publice în diferite ţări 
Procedura de elaborare a politicilor publice în Spania,
Canada, Marea Britanie, Suedia, Japonia.

- Prelegere
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore



XIV. Procesul politicilor publice în UE
Procedura  de  elaborare  a  politicilor  publice  în  UE:
nivelul statului suveran, regiunile, rețelele, instituțiile
europene.  Recapitularea  cunoştinţelor  acumulate  pe
parcursul  semestrului.  Sinteza  aspectelor  şi
conceptelor detaliate pe parcursul cursului.

Verificare  pe  parcurs  (ultima  săptămână  din
semestru),  din bibliografia obligatorie.

- Prelegere
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

Bibliografie: 
1. Jenei, György: Összehasonlító közpolitika. Elméleti megközelitések és nemzetközi esettanulmányok 

a közpolitika körében. Aula, Budapest, 2007.
2. Marius Constantin - Profiroiu, Elena Iorga: Manual de politici publice, Economica, Bucuresti, 2009.
3. Adrian Miroiu: Introducere în politicile publice. Universitatea din București, Bucureşti, 2001.
4. Dr. Gajduschek György - Dr. Hajnal György: Közpolitika. A gyakorlat elmélete, az elmélet 

gyakorlata, HVG-Orac, Budapest, 2010.
5. Pesti, Sándor: Közpolitika. Szöveggyűjtemény, Rejtjel, Budapest, 2001.
6. Dye, Thomas R.: Understanding public policy, Prentice Hall, New Jersey, 1984.
7. Mungiu-Pippidi, Alina: Politici publice. Teorie şi practică. Polirom, Iaşi, 2002.
8. Chantal Millon-Delsol: Ideile politice ale secolului XX. Polirom, București, 2002.

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
Înțelegera diferenţelor dintre analiza politicilor şi alte
abordări de ştiinţă socială şi politică aplicată

- Problematizare
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

Analiza actoriilor şi instrumentelor politicilor publice.
Prezentarea studiilor de caz, urmată de dezbatere şi 
sintetizarea soluţiei fiecărui studiu de caz

- Problematizare
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

2 ore

Elaborarea şi predarea unei lucrări (ultima 
săptămână din luna noiembrie) Evaluarea lucrărilor. 
Discutarea rezultatelor.

- Discuţii, precizări

Analiza ciclul politicilor publice
- Definirea problemelor prin diferite metode de 

analiză,
- Cum se ajunge de la probleme personale la 

chestiuni publice.
- Agenda publică/agenda instituțională.
- Alternative de rezolvare a problemelor publice.
- Metode de luare a deciziei, situația de neluare a 

deciziei.
- Incrementalismul în practică.
- Implementarea politicilor publice în teorie și 

practică.
- Evaluare politicilor publice (teorie și practică).
- Prezentarea studiilor de caz.

- Problematizare
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

20 de ore

Procedura de elaborare a politicilor publice în 
România

- Analiza formalului de politici publice.
- Exerciții practice prin cazuri locale de chestiuni 

publice.
- Prezentarea studiilor de caz.

- Problematizare
- Brainstorming
- Discuții interactive
- Demonstrație

4 ore

Elaborarea şi predarea unei lucrări pe baza 
bibliografiei (ultima săptămână din semestru) 
Evaluarea lucrărilor. Discutarea rezultatelor.

- Discuţii, precizări



Bibliografie
1. Young, Eóin; Lisa, Quinn: Cum se scrie un studiu de politici publice efectiv. Ghid pentru consilierii

de politici publice din Europa Centrală și de Est. Iniţiativa Reformei Autorităţilor Publice Locale și
Serviciului Public, Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta, 2002.

2. Dr.  Gajduschek  György  -  Dr.  Hajnal  György:  Közpolitika.  A  gyakorlat  elmélete,  az  elmélet
gyakorlata, HVG-Orac, Budapest, 2010.

3. Szabó  Márton:  Közpolitikai  diskurzuselemzés. Working  Papers  in  Political  Science  Institute  for
Political Science, MTA Centre for Social Sciences, 2012/7.

4. Bajomi-Lázár Péter: A politikai propagandától a politikai marketingig, Budapest, 2010 .
5. Brian McNair: Introducere în comunicarea politică, București, 2007.
6. Victor Giosan: Instituţii şi reglementări în ce priveşte funcţionarea serviciilor municipale în

România şi în regiune, București, 2009.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conținutul disciplinei se mulează perfect pe așteptările pieței muncii. Au fost consultate reprezentanții

APL privind nevoile lor de formare. 

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală
10.4 Curs Verificare pe parcurs din 

materia parcursă până în săpt. 8
Test grilă cu 9 întrebări 20%

Verificare pe parcurs din 
bibliografia obligatorie

Test grilă cu 9 întrebări 20%

Susţinerea examenului final Test grilă cu 18 întrebări 30%
10.5 Seminar/laborator Elaborarea unei lucrări de 4 

pagini pe o temă stabilită de 
comun acord

Evaluare în plen 15%

Elaborarea unei lucrări de 4 
pagini pe o temă stabilită de 
comun acord pe baza 
bibliografiei

Evaluare în plen 15%

10.6 Standard minim de performanţă
 Susţinerea examenului final şi
 Participarea la una dintre cele două verificări pe parcurs sau 
 Elaborarea lucrărilor de seminar pe o temă stabilită de comun acord şi din bibliografie.

Data completării

15 septembrie 2015

Semnătura titularului de curs

………………………………

Semnătura titularului de seminar

…………………………………..

Data avizării în departament

…………………………………..

Semnătura directorului de departament

…………………………………..


	V. Etapele ciclului de politici publice (1)

