
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  Drept şi ştiinţe sociale 

1.3 Departamentul Stiinţe sociale  

1.4 Domeniul de studii PSIHOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6  Programul de studii/ Calificarea TERAPIE OCUPAŢIONALĂ 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei POLITICI PUBLICE Cod: TO 115 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Op. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 0 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 22 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru
1
  50 

3.10  Numărul de credite 2 

 

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  Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
  

 

 

 

 

                                                 
1
 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 



6. Competenţe specifice acumulate  
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C1.3  Identificarea specificului ocupaţiei, relaţiei acesteia cu starea de sănătate, scopului performanţei ocupaţionale şi 
relaţiei complexe persoană – mediu – ocupaţie, în vederea aplicării metodelor intervenţiei de terapie ocupaţională, 

adecvate unor contexte specifice.  

C1.4 Identificarea şi selectarea  metodelor adecvate de evaluare a eficienţei şi eficacităţii programelor de intervenţie de 
terapie ocupaţională, folosind raţionamente şi/sau evidenţe ale practicii 
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 CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară  pe diverse paliere ierarhice. 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
 Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a mecanismelor de elaborare a politicilor 

publice 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 Însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază din domeniul politicilor publice 

 Identificarea aplicaţiilor în practicile curente,  potrivit diversităţii în 

abordarea teoretică 

 Dezvoltarea de abilităţi de formulare a agendei publice, elaborare a deciziei 

si analiza a politicii publice 

 
8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Observaţii 

Definţie şi concepte cheie 
Prelegere,  

Conversaţie 

2 ore 

Probleme de politică publică 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

2 ore 

Actorii politicilor publice  

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Tipologia politicilor publice 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Politica publică şi participarea 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Instrumentele politcilor publice 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Pregătirea unei politici publice 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Implementarea politicilor publice 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 ore 

Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

4 ore 

Metode de formulare şi analiză a politicilor publice 
Prelegere, 

Exemplificări 

6 ore 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

 
10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 50 

Rigoarea  

Organizarea conţinutului 

Originalitatea 

Policy  Brief 50 

10.5 Seminar/laborator 
   

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

 

Data completării        Semnătura titularului de curs  

_____________                                                                            __________________ 

 

Data avizării în Departament                                             Semnătura Directorului de Departament 

 

21.09.2018                                                                                ______________________                 

 
 


