AVIZAT MECTS:

UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
FACULTATEA: ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: INIŢIERE ÎN MANAGEMENTUL
INSTITUŢIILOR PUBLICE
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, cod
RNCIS: L060050010
Competenţe: C1.1: Descrierea principalelor concepte, teorii, metodologii si proceduri utilizate în organizarea si functionarea structurilor
administrative, C.1.2: Formularea de ipoteze si operationalizarea conceptelor cheie si principiilor fundamentale pentru explicarea si
interpretarea proceselor şi fenomenelor cu care se confrunta sistemul administrativ, C.1.3: Aplicarea principiilor si metodelor de baza ale
domeniului pentru cercetarea unui aspect de complexitate medie din functionarea unei structuri administrative, C.2.1: Definirea conceptelor,
explicarea clara si corecta a actelor normative relevante pentru sistemul administrativ, C.2.2: Utilizarea cunostintelor de baza ale domeniului
pentru explicarea adoptarii diverselor actelor normative şi administrative, C.2.3: Utilizarea principalelor baze de date referitoare la acte
normative din România si Uniunea Europeana pentru identificarea celor mai importante norme relevante pentru diverse aspecte concrete ale
functionarii unor institutii si/sau structuri administrative, C.4.1: Prezentarea logica a organizarii sistemului administratie publice, cu
definirea exacta a specificului institutional si a interdependentelor organizationale, C.5.1: Explicarea clara, în termeni real descrisi, a
problematicii manageriale din sistemul administratiei publice si în conformitate cu managementul resurselor umane, dar si cu principiile de
etica si deontologie profesionala, C.5.2: Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea fenomenelor si proceselor din
administratia publica, C.5.3: Utilizarea instrumentelor si metodele moderne de management si managementul resurselor umane, în limitele
codului de conduita a functionarului public, C.5.4: Utilizarea criteriilor si metodelor standard de evaluare a proceselor manageriale în
administratia publica si a performantei functionarilor publici
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