
 

FIŞA DISCIPLINEI 

GUVERNARE PARTICIPATIVĂ 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale  

1.3 Departamentul DE ȘTIINTE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe administrative 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6  Programul de studii/ 

Calificarea 

Asistenta managerială in sectoarele public si privat 

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei 
GUVERNARE 

PARTICIPATIVĂ 

 

AMSPP II2 

 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. Dr. Mihai PASCARU 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

O 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 

curs 

2 din care 3.3 

seminar/laborator 

2 

3.4  Total ore din Planul de 

învăţământ 

56 din care 3.5 

curs 

28 din care 3.6 

seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

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

teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru1  150 

3.10  Numărul de credite 6 

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 • Documentare teoretică şi empirică 

                                                 
1 Inclusiv orele de tutoriat, examinări şi alte activităţi. 



seminarului/laboratorului • Elaborarea şi susţinerea unui STUDIU DE CAZ 

6. Competenţe specifice acumulate  
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a. Competențe exprimate în cunoștințe 

- Descrierea și aprofundarea conceptelor, metodologiilor și procedurilor 

specifice asistenței manageriale în sectoarele public și privat 

- Stabilirea de acțiuni, sarcini și responsabilități pentru rezolvarea 

problemelor specifice asistenței manageriale în sectoarele public și privat. 

b. Competențe exprimate în abilități 

- Dobândirea abilității de identificare și descriere a conceptelor, 

metodologiilor și procedurilor specifice activității de asistență managerială 

în sectoarele public și privat 

- Stabilirea și ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor și 

determinarea resurselor pentru implementarea politicilor, programelor și 

proiectelor 

- Proiectarea de sarcini, responsabilități și ierarhii specifice politicilor, 

programelor și proiectelor la nivelul asistenței manageriale în sectoarele 

public și privat 

- Elaborarea și aplicarea de intervenții specifice dezvoltării și organizării 

activității de asistență managerială și secretariat. 

c. Competențe atitudinale 

- Respect pentru diversitatea socio-culturală a mediului public și privat 

- Interes și sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării activităților 

specifice asistenței manageriale și secretariatului 

- Motivația intrinsecă pentru rezolvarea problemelor care apar în activitatea 

de asistență managerială în sectoarele public și privat. 
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CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale 

CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor 

specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

interpersonală 

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi 

modalităţilor de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi 

adaptării la cerinţele pieţei muncii. 
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• Cunoaşterea  noilor abordări teoretice şi metodologice ale guvernării 

participative 

• Deţinerea de cunoştinţe aprofundate privind guvernarea participativă 

• Realizarea de aplicaţii ale cunoştinţelor teoretice în situaţii concrete   

• Capacitate de analiză a datelor semnificative pentru caracterizarea tipului de 

guvernare 

• Capacitate de funcţionare la nivel de performanţă în cadrul structurilor 

instituţionale în care este angajat 

• Realizarea de  cercetări pe tema guvernării participative  

• Organizarea şi coordonarea activităţilor grupelor de lucru 

• Monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi performanţelor realizate  

• Execuţie sarcini în condiţii de autonomie profesională 

• Motivaţie intrinsecă pentru intensificarea participării la guvernare 



 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

• Însuşirea noţiunilor de bază privind guvernarea participativă 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Cursul urmăreşte să ofere studenţilor (1) un cadru teoretic care 

fundamentează guvernarea participativă relativ recent incluse în programele 

Uniunii Europene şi ale guvernelor ţărilor membre; (2) modalităţi concrete 

de aplicare a cadrului teoretic şi conceptual în politicile publice şi în 

managementul public. 

8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Nr. ore 

Premize ale guvernării participative Prelegere, Dezbatere 4 ore 

Buna guvernare europeană    Prelegere, Suporturi video 2 ore 

Guvernare şi guvernanţă Prelegere, Exemplificări, 

Conversaţie 

2 ore 

Guvernare şi participare în lume Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 6 ore 

Cercetări asupra participării la guvernare Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 4 ore 

Barometrul comunităţii locale şi participarea 

indusă sociologic 
Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 

4 ore 

Participarea şi suportul ei normativ în România Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 4 ore 

Participare şi guvernare electronică Prelegere, Aplicaţii, Conversaţie 2 ore 

8.2 Seminar/laborator Metode didactice Nr. ore 

Treptele participării la guvernare. 

Reglementări europene 
Prezentări, Dezbateri  

2 ore 

Treptele participării la guvernare: informarea, 

consultarea şi colaborarea 
Prezentări, Dezbateri 

4 ore 

Metode de informare a publicului Prezentări, Dezbateri 4 ore 

Consultarea cetăţenilor. Metode deliberative Prezentări, Dezbateri 4 ore 

Consultarea cetăţenilor. Metode non-

deliberative 
Prezentări, Dezbateri 

4 ore 

Participarea cetăţenilor în proiecte de 

dezvoltare locală. Studii de caz în comunităţile 

de origine ale masteranzilor 

Prezentări, Dezbateri 

6 ore 

Paginile de internet ale autorităţilor locale şi 

stimularea participării cetăţenilor la guvernare 
Lucrul în grup, Prezentări 

4 ore 
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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 cunoştinţelor Lucrare scrisă 30 

Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului  
Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Creativitatea Lucrare scrisă 10 

Elaborarea studiului de caz  
Evaluarea 

documentului 
20 

Prezentarea studiului de 

caz în faţa grupei 
Evaluarea prezentării 20 

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

Standard minim de performanta: nota 5 

Data completării       Semnătura titularului de curs         Semnătura titularului de seminar 

 

______________                  ______________________                _________________________ 

 

Data avizării în Departament                                              Semnătura Directorului de Departament 

 

______________                                                                                  ______________________                 


