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1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie și geografie 

Departamentul Științe umane și social-politice 

Domeniul de studii Socio-umane 

Ciclul de studii licență 

Programul de studii/calificarea Asistență socială 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Politici publice 
Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ștefan Băișanu 
Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Ștefan Băișanu 
Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare C 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DO 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs 2 Seminar 2 Laborator  Proiect  
I b) Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

48 Curs 24 Seminar 24 Laborator  Proiect  

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 
pe teren 

7 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
II d) Tutoriat  - 

III Examinări 2 
IV Alte activităţi (precizaţi): - 
 
Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 27 
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 75 
Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum   

Competenţe   
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
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 Desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector, ecran de proiecție; 
Desfăşurare 
aplicaţii 

Seminar  Sală cu videoproiector, ecran de proiecție; 
Laborator   
Proiect   

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Identificare, culegere de informații, documentare, evaluare si înregistrare a 
informațiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea 
riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal. 

 Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de 
asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile. 

 Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport 
acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială. 

 Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile 
sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, 
prestaţii). 

Competenţe 
transversale 

 Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - 
problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și 
principiilor specifice asistentei sociale. 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse 
paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational. 

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

Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Cunoașterea modului de elaborare, de implementare și de evaluare a politicilor 
publice, la nivel național și la nivel de comunitate, politici publici elaborate și 
implementate de către stat sau de către organizații non-guvernamentale. 

 Capacitatea de a elabora proiecte de asistență socială privind persoane și grupuri 
vulnerabile, în contextul unor politici publice în domeniul respectiv. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

1. Introducere. Ce sunt politicile publice 2 Expunerea, explicația, 
demonstrația, 
conversația euristică 

 

2. Administrația publică centrală, 
administrațiile publice locale, organizațiile 
non-guvernamentale în elaboratrea și 
implementarea politicilor publice. 

4 Expunerea, explicația, 
demonstrația, 
conversația euristică  

 

3. Politici publice ale Uniunii Europene 4 Expunerea, explicația, 
demonstrația, 
conversația euristică 

 

4. Politici publici în domeniul sănătății 4 Expunerea, explicația,  
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demonstrația, 
conversația euristică 

5. Politici publice pentru tineri 4 Expunerea, explicația, 
demonstrația, 
conversația euristică 

 

6. Politici publice pentru romi 4 Expunerea, explicația, 
demonstrația, 
conversația euristică 

 

7. Analiza și evaluarea politicilor publice 2 Expunerea, explicația,  
demonstrația, 
conversația euristică 

 

Bibliografie 
1. Baussaguet, Laurie, Jacquot, Sophie, Rovinet, Pauline (coord.), (2009), Dicționar de politici 

publice, Iași, Polirom 
2. Bondar, Florin (coord.), Politici publice și administrație publică, Iași, Polirom 
3. Cerkez, Mirela, (2009), Evaluarea programelor și politicilor publice. Teorii, metode și practici, 

Iași, Polirom 
4. Crăciun, Claudiu, Collins, Paul E. (coord.), (2009), Managementul politicilor publice. Transformări 

și perspective, Iași, Polirom 
5. Dunn, William N., (2010), analiza politicilor publice. O introducere, Iași, Polirom 
6. Miroiu, Adrian, (2001), Introducere în analiza politicilor publice, București, Ed. Paideia 
7. Miroiu, Adrian, Zulean, Marian, Rădoi, Mirela, (2002), Politici publice, București, Ed. Politeia 
8. Miroiu, Adrian, Golopenția, Iris-Patricia (coord.), (2015), Acțiune colectivă și bunuri comune în 

societatea românească, Iași, Polirom 
9. Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin (coord.), (2002), Politici publice. Teorie și practică, Iași, 

Polirom 
10. Profiroiu, M., Profiroiu, A., Popescu, I., (2008), Instituții și politici europene, București, Ed. 

Economică 
Bibliografie minimală 

Baussaguet, Laurie, Jacquot, Sophie, Rovinet, Pauline (coord.), (2009), Dicționar de politici 
publice, Iași, Polirom 
Bondar, Florin (coord.), Politici publice și administrație publică, Iași, Polirom 

 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Democrație și politici publice 4 Descrierea, explicația, 
exemplificarea, 
conversația euristică, 
exercițiul. 

 

2. Politicile publice în România de astăzi 4 Descrierea, explicația, 
exemplificarea, 
conversația euristică, 
exercițiul. 

 



Politici publice 
 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

3. Grupuri de interese și politicile publice 4 Descrierea, explicația, 
exemplificarea, 
conversația euristică, 
exercițiul. 

 

4. Politici publice de gen 2 Descrierea, explicația, 
exemplificarea, 
conversația euristică, 
exercițiul. 

 

5. Politici publici privind forța de muncă 4 Descrierea, explicația, 
exemplificarea, 
conversația euristică, 
exercițiul. 

 

6. Politicile publice și corupția 2 Descrierea, explicația, 
exemplificarea, 
conversația euristică, 
exercițiul. 

 

7. Metode de cercetare folosite în evaluarea 
politicilor publice 

4 Descrierea, explicația, 
exemplificarea, 
conversația euristică, 
exercițiul. 

 

Bibliografie 
11.  Baussaguet, Laurie, Jacquot, Sophie, Rovinet, Pauline (coord.), (2009), Dicționar de politici 

publice, Iași, Polirom 
12. Bondar, Florin (coord.), Politici publice și administrație publică, Iași, Polirom 
13. Cerkez, Mirela, (2009), Evaluarea programelor și politicilor publice. Teorii, metode și practici, 

Iași, Polirom 
14. Crăciun, Claudiu, Collins, Paul E. (coord.), (2009), Managementul politicilor publice. Transformări 

și perspective, Iași, Polirom 
15. Dunn, William N., (2010), analiza politicilor publice. O introducere, Iași, Polirom 
16. Miroiu, Adrian, (2001), Introducere în analiza politicilor publice, București, Ed. Paideia 
17. Miroiu, Adrian, Zulean, Marian, Rădoi, Mirela, (2002), Politici publice, București, Ed. Politeia 
18. Miroiu, Adrian, Golopenția, Iris-Patricia (coord.), (2015), Acțiune colectivă și bunuri comune în 

societatea românească, Iași, Polirom 
19. Mungiu-Pippidi, Alina, Ioniță, Sorin (coord.), (2002), Politici publice. Teorie și practică, Iași, 

Polirom 
Profiroiu, M., Profiroiu, A., Popescu, I., (2008), Instituții și politici europene, București, Ed. Economică 

Bibliografie minimală 
Baussaguet, Laurie, Jacquot, Sophie, Rovinet, Pauline (coord.), (2009), Dicționar de politici 
publice, Iași, Polirom 
Bondar, Florin (coord.), Politici publice și administrație publică, Iași, Polirom 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
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Conținutul cursului de politici publice își propune să îi pregătească pe viitorii asistenți sociaali pentru 
înțelegerea și utilizarea politicilor publice eelaborate la nivel central sau local în vederea rezolvării 
problemelor sociale. 

 
10. Evaluare 
Tip 

activitate 
Criterii de evaluare Metode de evaluare 

Pondere din 
nota finală 

Curs 

Evaluarea cunoștințelor legate de politicile 
sociale în România și la nivelul Uniunii 
Europene 

Colocviu 50% 

Seminar 
Evaluarea implicării active, analiza 
abordarii tematicilor și realizarea de 
referate 

Referat 50% 

Laborator     
Proiect     
Standard minim de performanţă 
Standard minim de performanţă pentru nota 5: 
Cunoașterea specificului politicilor publice, a principalelor tipuri de politici publice 
Standard minim de performanţă pentru nota 10: 
Cunoașterea specificului politicilor publice, a principalelor tipuri de politici publice, a modurilor de 
elaborare și implementare a acestora, a modalităților de evaluare a politicilor publice. Cunoasterea 
politicilor sociale în România și la nivelul Uniunii Europene. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
19.07.2021 

 
Conf dr. Alexandru Băișanu 

 

Conf dr. Alexandru Băișanu 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector dr. Marcela ȘLUSARCIUC 

 

 
Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 

 
 


