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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.1.4: Analiza multicriteriala,
folosind metode standard de evaluare, a proceselor de asigurare a calitatii din structurile 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.2.4: Analizarea, compararea si ordonarea prevederilor legale/normative, potrivit
criteriilor de importanta si/sau urgenta, 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
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