FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
De Drept şi Ştiinţe Sociale
de Ştiinţe Sociale
Sociologie
Master
Dezvoltarea si managentul resurselor umane

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
I 2.6. Semestrul

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe saptamana
3.4. Total ore din planul de învăţămînt

Strategii şi politici de dezvoltare
Prof. univ. dr. Burja Vasile

2.2. Cod disciplină

DMRU 02

I

2.7. Tipul de evaluare (E/C/VP)

E

2.8. Regimul disciplinei (O – O
obligatorie, Op – opţională, F –
facultativă)

3
42

din care: 3.2. curs
din care: 3.5. curs

2
28

3.3. seminar/laborator
3.6. seminar/laborator

1
14

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 …….

ore
28
28
28

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

84
42
128
7

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
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

Competenţe transversale



Sala dotata cu videoproiector/tabla ...
Sala dotata cu videoproiector/tabla ...

 Definirea şi aprofundarea conceptelor, metodologiilor şi procedurilor specifice
programelor, strategiilor şi politicilor de dezvoltare
 Stabilirea şi ierarhizarea obiectivelor, identificarea riscurilor şi determinarea resurselor
necesare atingerii obiectivelor manageriale.
 Proiectarea scenariilor, identificarea sarcinilor şi responsabilităţilor specifice
managementului serviciilor sociale şi de sănătate.
 Elaborarea şi aplicarea de criterii şi metode de evaluare a programelor, strategiilor şi
politicilor în domeniul serviciilor sociale şi de sănătate.
 Identificarea şi definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite pentru realizarea
cercetării în domeniu.
Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în luarea deciziilor
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Coordonarea activităţilor unei echipe pluridisciplinare folosind tehnici de relaţionare şi
muncă eficientă
Autoevaluarea şi asumarea nevoii de formare continuă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina are ca obiectiv fundamental cunoaşterea de către studenţii
masteranzi a strategiei de dezvoltare a României în contextul integrării
în UE, pe diferitele ei componente. De asemenea studenţii vor cunoaşte
instrumentele, mijloacele şi metodele de transpunere în practică a
acesteia, şi impactul pe care îl poate produce.
7.2 Obiectivele specifice

-

-

cunoaşterea strategiilor şi politicilor de dezvoltare economică a
României
formarea abilităţilor de cercetare şi implementare a politicilor
respective în practică;
modelarea capacităţilor şi atitudini de investigare a realităţilor
economice concrete şi de aplicare a rezultatelor cercetării în
programe de dezvoltare regională durabilă
dezvoltarea unei atitudini deschise şi inovatoare în domeniul
dezvoltării regionale durabile.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare
Prelegere interactiva

Număr de ore
2

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva
Prelegere interactiva

2
2

7 Politica agricolă

Prelegere interactiva

2

8 Politica industrială

Prelegere interactiva

2

9 Politica comercială

Prelegere interactiva

2

10 Strategii de dezvoltare în sectorul terţiar
11 Impactul strategiilor de dezvoltare asupra forţei de muncă
12. Impactul strategiilor de dezvoltare asupra masnagmentului serviciilor. Studii de
caz

Prelegere interactiva

2

Prelegere interactiva
Prelegere interactiva

2
4

1 Teoria creşterii economice, fundament al politicii de creştere economică
2 Strategii şi programe de creştere economică
3 Instrumente, mijloace, metode.
4 Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene
5 Strategia naţională de dezvoltare durabilă
6 Politica în domeniul concurenţei

TOTAL ORE 28
8.2 Bibliografie
1. Angelescu C. Stănescu I. Politici economice, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
2. Angelescu C. Stănescu I. Politici de creştere economică, Editura Economică, Bucureşti, 2004.
3. Angelescu C. Socol C. . Politici de creştere economică, Politici sectoriale, Editura Economică, Bucureşti, 2005
4. Christian Hen Jacques. Uniunea Europeana . . Editura.CNI Coresi.SA. 2006
5. Ioncică M. Strategii de dezvoltare a sectorului terţiar, Editura Uranus, Bucureşti, 2004.
6. Olah Gh,Repere de politica economica ,Ed.Economica,Bucuresti,2001
7. Profiroiu Marius, Popescu Irina- Politici europene, Editura Economica, Bucuresti , 2003
8. Zahiu Letiţia ş.a., Politici şi pieţe agricole, Editura Ceres, Bucureşti, 2005.
9. Strategia Naţionala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
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. ………………………………………
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Verificare pe parcurs
Evaluare finala

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea competentelor în:

10.2 metode de evaluare
Test scris
Examen scris
-

10.3 Pondere din nota finală
20%
80%
-

Cunoaşterea, înţelegerea şi conştientizarea importantei elaborării de strategii de afaceri care să genereze o creştere durabila,
sănătoasă;
b) Cunoaşterea noilor tendinţe pe plan national şi european în domeniul dezvoltării durabile;
c) Înţelegerea şi conştientizarea importantei elaborării de strategii de afaceri care să genereze o creştere durabila, sănătoasă;
a)

Notă: recuperarea seminarilor se va face astfel: Intocmirea si sustinerea unui referat pe tema studiată în seminarul lipsă.

Data completării
______________
Data avizării în Departament
______________

Semnătura titularului de curs
________________________

Semnătura titularului de seminar
_________________________
Semnătura Directorului de Departament
______________________
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