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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.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.3: Comunicarea orala si scrisa, în limba programului de studii si într-o limba de
circulatie internationala, a unor mesaje structurate referitoare la o problema data din specialitate, C.6: Identificarea, analizarea si rezolvarea
problemelor din administratia publica, în mod cooperant, flexibil si eficient, CT1: Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi
responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectare principiilor etice si a deontologiei profesionale, CT2: Aplicarea tehnicilor de relationare
în grup, deprinderea si exercitarea rolurilor specifice în mun de echipa, prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala, CT3:
Autoevaluarea nevoii de formare profesionala şi identificarea resurselor si modalitatilor de formare şi dezvoltare personala si profesionala, în
scopul insertiei si adaptarii la cerintele pietei muncii

Plan de învăţământ
valabil începând cu anul universitar: 2012-2013
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