FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeș-Bolyai
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Şcoala Doctorală de Ştiinṭe Administrative şi Politici Publice
Științe Administrative
Doctorat
Ştiinṭe Administrative

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Politici Publice și Analiza Politicilor Publice
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Cătălin Ovidiu Baba
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Prof. univ. dr. Cătălin Ovidiu Baba
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS
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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
147
3.8 Total ore pe semestru
189
3.9 Numărul de credite
15
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/laboratorului




Nu este cazul
Nu este cazul

1
14
ore
14
70
60
0
3
0

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Aprofundarea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor și a terminologiei
de specialitate în situații multiple.


Aprofundarea metodologiei de analiză și evaluare a politicilor publice alternative: analiza
cost-beneficiu, analiză de risc, SWOT.



Ghidarea comportamentului organizațional într-un context global de pe poziția de
propunători / dezvoltatori de RP și politici publice.



Dezvoltarea de competențe specifice aprofundate care să le permită studenților realizarea
unei analize a unei politici publice.



Capacitatea de a aplica conceptele și principiile teoretice dobândite în etapele procesului de
politici publice (formulare, design, procesul decizional, implementare, evaluare).



Aplicarea metodelor de analiză a politicilor publice; elaborarea design-ului de evaluare a
impactului programelor; elaborarea instrumentelor de estimare a impactului



Capacitatea de a dezvolta, implementa și evalua un proiect de cercetare în domeniul
politicilor publice – în special analiza unei politici publice.



Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât și practică - a unor situațiiproblemă complexe, cu grad mediu de complexitate, în vederea soluționării eficiente și
deontologice a acestora



Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și a menținerii
adaptabilității la cerințele pieței muncii



Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Cunoașterea aprofundată a perspectivelor teoretice elaborate asupra
acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și
înțelegere a politicilor publice.
 Investigarea în profunzime și studiul procedurilor de design și analiză
de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri
diferențiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare
economice, administrative, atât cantitative cât și calitative, pentru
fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, analiza și evaluarea politicilor
publice.
 Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază
ale domeniului și ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în
comunicarea profesională
 Dezvoltarea de competențe pentru elaborarea unei propuneri de
politici publice în diverse contexte instituționale

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere

Politicile Publice. Analiza Politicilor Publice.

Modele de Politici Publice

Raționalitate şi Iraționalitate în Politicile
Publice

Metode de predare
Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție
Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție
Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri

Prezentare, expunere,
discuții şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție

Abordare Strategică în studiul Politicilor
Publice – Sănătate şi Servicii Sociale

Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție

Importanţa Grupului în Politicile Publice

Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție

Incrementalismul. Politica Economică

Analiza intereselor. Politica Fiscală în sectorul
public

Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție
Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri

Conṭinut
Introducere/prezentare
syllabus și conținut curs



Definirea conceptelor de
politici publice și analiza
politicilor publice



Prezentarea principalelor
modele teoretice cu
relevanţă în domeniul
analizei de politică publică
• Prezentarea și aplicarea
teoriilor raționale în politice
publice – modelul rațional
• Prezentarea procesului de
planificare, organizare,
decizie, selectare,
coordonare,
recrutare si bugetare în
politicile publice
• Prezentarea principalilor
actori
(guvernamentali/publici și
sau privați) implicați în
procesul de elaborare a
politicilor publice de sănătate
• Prezentarea teoriei
grupurilor și grupurile de
interes
• Aplicarea modelului de
grup și interacțiuni între
grupuri
• Prezentarea tehnicilor de
management în conflictele de
grup
• Prezentarea și aplicarea
modelului incremental
• Analiza politicilor
economice în sănătate
publică
• Prezentarea și aplicarea
modelelor de politici fiscale

Cadru instituţional şi Politicile Publice.

Input-uri şi Output-uri in Politicile Publice

Procesul de Politici Publice.

Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție
Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție
Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție
Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție

Evaluarea Politicilor Publice

Prezentare, expunere,
discuţii şi dezbateri
Discuții pe baza studiilor
de caz și a materialelor
teoretice pe care studenții
le au la dispoziție

și monetare în sectorul public
cu exemplificări în politicile
de sănătate publică.
• Prezentarea și aplicarea
modelului instituțional în
politicile publice.
• Analiza instituțională

• Prezentarea și aplicarea
modelului sistemului, analiza
stakeholderilor
• Analiza rolului ONG-urilor
şi al grupurilor de interes
• Prezentarea procesului de
elaborare a politicilor publice
Identificarea problemelor
Stabilirea calendarului pentru
pentru luarea deciziilor
Formularea propunerilor
Legiferarea politicilor
Implementarea politicilor
Evaluarea politicilor
Evaluarea impactelor
programelor asupra țintelor
și grupurilor nevizate din
societate
• Prezentarea principalelor
aspecte teoretice legate de:
Evaluarea politicilor
- studierea programelor
- raportarea rezultatelor
programelor guvernamentale
Evaluarea impactelor
programelor asupra țintelor
și grupurilor nevizate din
societate
- sugerarea de schimbări și
adaptări
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Beck, American Political Science Review, 71, 1977 p.559-566
14. Economics of the Public Sector, Stiglitz, Joseph. New York: WW Norton, section on Cost/Benefit
Analysis, pp. 217 – 228
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul de Politici Publice și Analiza Politicilor Publice este adecvat cerinţelor legate de dezvoltarea
abilităţilor de înțelegere și aplicare a procesului de analiza și dezvoltare a politicilor publice solicitate
doctoranzilor, abilităṭi care vor fi folosite pentru elaborarea lucrării de doctorat.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

Proiect Final

Prezentarea lucrarii scrise

10.3 Pondere din
nota finală
100%

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Nota minimă este 5
Data completării

03.09.2018

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

