
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Politici publice și comune ale Uniunii Europene 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Lect. univ. dr. Szabó Tamás 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei KBPP0321 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 6 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Total ore studiu individual 108 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 50 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

20 

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

d) Tutoriat 14 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu există 

4.2. de competențe Se recomandă cunoașterea limbii engleze 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 
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- Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi 

internaţionale. Identificarea cadrului european şi internaţional relevant în domeniul elaborării 

proiectelor. Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale. Elaborarea unui proiect de interes 

local compatibil cu programele europene sau internaţionale.  

- Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale.Capacitate de realizare 

a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, care pot servi ca și fundal 

pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de reprezentare a intereselor. 
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-  Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 

nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine. Capacitate de prezentare a unor rapoarte de cercetare.  

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice. 

Capacitatea de lucru cu termene limită. Abilități de comunicare si conversație. Capacitatea de a 

aborda persoane necunoscute și câștigarea încrederii lor, încât să facă o investiție prin intermediul 

fondurilor nerambursabile. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

5.1.  De desfășurare a cursului - Proiector, calculator/laptop 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- Proiector, calculator/laptop 

- Prezența de 70% este obligatorie 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul Politici publice și comune ale Uniunii Europene oferă o introducere 

în teoria și practica politicilor publice. Obiectivul general al cursului este 

prezentarea abordărilor teoretice ale politicilor publice, și actorilor 

implicați în politici publice.  

 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Pe baza ciclului de politici publice vom studia „etapele” de la definirea 

problemelor de politici publice până la implementare și evaluarea 

rezultatelor.  

Vom discuta de asemenea despre principalii actori care influențează 

politicile publice locale și politicile comune ale UE, și vor fi prezentate 

câteva studii de caz. 

Seminarul va introduce studenții în metodologia analizei politicilor 

publice. Pe parcursul semestrului, pe baza cerințelor prezentate în cadrul 

seminariilor, studenții vor avea de elaborat un studiu de politici publice.  



Observații 

1. Introducere.  Principalele obiective și cerințe ale 

cursului. Ce sunt politicile publice? Concepte și 

definiții. Evoluția politicilor publice în cadrul științelor 

politice.  

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

2. Teorii și modele de anliză ale politicilor publice. 

Modelul instituțional, modelul elitelor, modelul 

coalițiilor de advocacy, modelul teoriei jocului, 

modelul sistemului, ciclul de politici publice. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

3. Tipuri și instrumente de politici publice.  

Tipologia politicilor publice. Tipuri de instrumente de 

politici publice. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

4. Actorii și instituții implicate în procesul politicilor 

publice. Actori guvernamentali, actori politici, actori 

economici, NGO-uri, actori internaționale. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

5. Problema de politică publică. Definirea problemelor 

de politici publice. Stabilirea agendei. Factorii care 

influențează agenda politicilor publice: dezvoltarea 

socio-economică, politica, mass-media. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

6. Găsirea alternativelor. Evaluarea alternativelor și 

selectarea alternativei. Adoptarea deciziei.   
Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

7. Implementarea politicilor publice. Modele teoretice 

de implementare a politicilor publice. Actorii implicați 

în procesul de implementare. Implementarea politicilor 

publice: influența administrației centrale și locale. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

8. Monitorizarea și evaluarea politicilor publice. 

Problema evaluării. Tipuri de evaluare. Măsurarea 

impactului și rezultatelor politicilor publice. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

9. Politici publice în plan local. Cele mai importante 

probleme de politici publice la nivel local. Rolul 

autorităților locale din România în implementarea 

politicilor publice. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

10. Politici publice și administrația locală. Studii de 

caz, bune practici în implementarea politicilor publice 

locale. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

11. Politici publice și Uniunea Europeană. Elaborarea 

politicilor în UE. Agenda, alternative, decizia, 

implementare și evaluare. 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

12. Politici publice și Uniunea Europeană II. 

Instituțiile Uniunii Europene, statele membre 

(guvernul, legislativul), regiuni grupuri de interese și 

politici comunitare.  

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

13. Documente și strategii privind viitorul politicilor 

UE: Cartea albă privind viitorul Europei (2017), 

Conferința privind Viitorul Europei (2022). 

Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

14. Discuții concluzive, recapitulare. 
Curs interactiv cu prezentare 

Power Point 
2 ore 

Bibliografie 

1. Alina Mungiu-Pippidi, Sorin Ioniţă (coord.): Politici publice. Teorie şi practică, Iaşi, Editura 

Polirom, 2002. 



2. Bodó Barna: Közpolitika, Scientia, Cluj-Napoca, 2011 

3. Dye, Thomas R.: Understanding Public Policy. Pearson: Boston, 2017. 

4. Gajduschek György  Hajnal György: Közpolitika - A gyakorlat elmélete és az elmélet gyakorlata. 

HVG-Orac Kft., Budapest, 2010. 

5. Kengyel Ákos (szerk.): Európai Uniós politikák. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2020. 

6. Knoepfel, Peter – Laruffe, Corinne - Varone, Frédéric – Hill, Michael: Public policy analysis. 2021. 

7. Moraru, Adrian – Bondar, Florin – Alexandru, Violeta: Manual de politici publice, București, 2019. 

8. Wallace, Helen - Pollack, Mark A. - Roederer-Rynning, Christilla - R. Young, Alasdair: Policy-

Making in the European Union. 8th edition, Oxford University Press, 2020. 

9. Weimer, David L. – Vining, Aidan R.: Policy Analysis: Concepts and Practice. Routledge, 2017. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Introducere. Ce este analiza politicilor publice. 

Conceptul, istoric 
Prezentare, discuții în grup 2 ore 

2. Modele APP Prezentare, discuții în grup 2 ore 

3. Definirea problemei, culegerea datelor. Agenda 

politicilor publice 
Prezentare, discuții în grup 2 ore 

4. Actori politici: roluri și competențe Prezentare, discuții în grup 2 ore 

5. Alternative și decizia în politică publică Prezentare, discuții în grup 2 ore 

6. Monitorizare și analiza post-decizională Prezentare, discuții în grup 2 ore 

7. Prezentarea lucrărilor. Discuții concluzive Prezentare, discuții în grup 2 ore 

Bibliografie:  

1. Dunn, William: Analiza politicilor publice, nyomtatott könyv: o introducere. Iaşi :  Polirom, 2010.  

2. Moraru, Adrian – Bondar, Florin – Alexandru, Violeta: Manual de politici publice, București, 2019. 

3. Young, Eoin – Quinn, Lisa: Cum se scrie un Studiu de Politici Publice efectiv. LGI Documents, 

2002. 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

-   

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Dezvoltarea competențelor de comunicare 

 Eficacitatea analizelor întreprinse 

 Interdisciplinaritate 

 Cunoașterea limbajului de specialitate 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 



- prezență de min. 50% la curs, 70% la seminar. 

- îndeplinirea obligațiilor de seminar (prezentare, redactarea unui studiu de politici publice). 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

finală 

10.4. Curs Cunoștințe de specialitate Examen scris 50% din nota finală 

10.5.  Seminar Prezenţa şi activitatea la 

seminarii  

Evaluare pe parcurs 10% 

Activitate individuală Prezentare de teme 10% 

Activitate individuală Elaborarea lucrării 30% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- prezență de min. 50% la curs, 70% la seminar. 

Se acceptă cel mult 8 absenţe motivate la cursuri şi 2 absenţe motivate la seminarii. Absenţele se 

compensează prin întocmirea unei lucrări de maxim 4 pagini. 

- Prezentarea de către studenţi a câte o temă aleasă din cele oferite de conducătorul de seminar. 

- Elaborarea de către fiecare student a unui studiu de politici publice de max. 10 pagini până la sfârșitul 

semestrului. 

- realizarea unui punctaj minim de 50% la fiecare probă. 

 

 


