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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
I. Cerinţe pentru obţinerea Diplomei de Master:



120 credite pe ciclul de studii de master,
10 credite pentru promovarea lucrării de disertaţie.

II. Condiţii de admitere:
Media generală de admitere este media generală obţinută de candidat la examenul de licenţă/diplomă.
În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face, după cum urmează:
- prima departajare se face în funcţie de nota obţinută la prima probă a examenului de licenţă/diplomă, respectiv proba P1 –
evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
- a doua departajare se face în funcţie de media obţinută la examenul de bacalaureat.
Locurile fără taxă, finanţate de la bugetul de stat se ocupă în ordinea descrescătoare a mediei de admitere în limita numărului
de locuri primite de la Minister.
Locurile cu taxă se ocupă tot în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri aprobate de
Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Media minimă de admitere este 5 (cinci).
III. Structura anului universitar:
Anul
de
studii

I
II

Activităţi
didactice
Sem. Sem. II
I
14
14

14
14

Sesiunile de examene
Iarnă

Vară

Toamnă

3
3

3
3

2
2

Stagiul
de
practică,
cercetare/
disertaţie
Practică de
specialitate
70 ore
Elaborarea
lucrării de
disertație
42 ore

Vacanţe
Iarnă

Primăvară*

Vară

2
2

2
2

10
-

* Vacanţa de primăvară se compune din o săptămână de vacanţă după sesiunea de iarnă şi o săptămână de Paşti
IV.

Numărul orelor pe săptămână / semestru:

Numărul de ore pe săptămână / semestru este între 12-16 ore / săptămână.
Anul de studii
I
II

Semestrul I
15
15

Semestrul II
15
15
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Modul de alegere a disciplinelor opţionale:

V.

Masteranzii aleg în fiecare semestru două discipline opţionale, câte una din fiecare din cele două module:
a.
b.
VI.

Modulul 1 de discipline opţionale de specialitate pentru competenţe;
Modulul 2 de discipline opţionale de specialitate pentru abilităţi.
Condiţii de promovare a unui an de studii:

Studentul poate promova un an de studii dacă:
Pentru anul I: Obţine cel puţin 40 credite din cele 60 posibile,
Pentru anul II:Obţine toate cele 120 credite (60 aferente anului I şi 60 aferente anului II de studii).
VII. Procedurile Examenului de Master:
1. Alegerea temei de disertaţie: semestrul 1, anul II de studii;
2. Elaborarea lucrării de disertaţie: semestrul IV;
3. Perioada de susţinere a Examenului de Master:
- două sesiuni: prima în iunie-iulie şi cea de a doua în luna septembrie a anului universitar curent;
- o a treia sesiune: pentru situaţii deosebite, în luna februarie a anului universitar următor.
4. Proba de examen: Susţinerea lucrării de disertaţie.
Pentru susținerea și promovarea lucrării de disertaţie se acordă 10 credite în plus faţă de cele 120 credite prevăzute
pentru ciclul de master.
VIII. Fondul total de ore pentru studiile de master:
Numărul de ore pe întreg ciclul al studiilor de masterat, cu o încărcare medie săptămânală de 15 ore/săptămână,
este de 840 ore.
Bilanţ general al ponderii disciplinelor de studii:
Tip discipline
Nr. de ore
Pondere [%]
Aprofundate
560
66,6%
Sinteză
280
33,3%
Total
840
100%
IX. Programul de formare psihopedagogică Nivel II
Se pot înscrie pentru concursul de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivelul II , învăţământ cu frecvenţă din
cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic masteranzii anului I înmatriculaţi la Universitatea „Eftimie Murgu”
din Reşiţa, care au absolvit cursurile de formare psihopedagogică iniţială –Nivelul I. Programul de formare psihopedagogică Nivelul
II se adresează celor care doresc să obţină certificatul de atestare în profesia didactică pentru învăţământul liceal, postliceal și
universitar, în specializarea corespunzătoare diplomei de licenţă/master, în condiţiile prevăzute de lege. Disciplinele şi activităţile
didactice se parcurg şi se promovează în anii de studiu şi în semestrele prevăzute în planul de învăţământ al Programului de formare
psihopedagogică Nivelul II.
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COMPETENŢE PRIN STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER
Studiile universitare de master au ca scop:
(a) Aprofundarea cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat;
(b) obţinerea de competenţe complementare în alte domenii;
(c) dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul programului de master urmat.
Obiectivele studiilor universitare de master sunt în concordanţă cu standardele de calitate
A.R.A.C.I.S. şi vizează dezvoltarea de cunoştinţe generale şi cunoştinţe de specialitate, competenţe
profesionale generale, de specialitate și transversale, precum şi abilităţi cognitive specifice.
Obiectivul general al programului de master Administrație publică europeană constă în
aceea că masteranzii vor fi în măsură ca, pe baza cunoștințelor teoretico-analitice, abilităților practice și
competențelor de acțiune dobândite la sfârșitul programului de master, să activeze independent,
sistematic și cu aplicarea metodicii științifice corespunzătoare, în cercetarea științifică din domeniul
științelor administrative și în diferite domenii profesionale cu dimensiune administrativă europeană.
Masteranzii vor dezvolta o înțelegere a procesului integrativ european din mai multe perspective:
juridică, economică, politică și culturală, fiind în măsură să aprecieze și să aplice concluziile rezultante
în activitatea lor profesională.
(1) Cunoştinţe generale:
a. familiarizarea cu cele mai noi şi avansate cunoştinţe din domeniu;
b. dezvoltarea capacităţii de cercetare independentă;
c. aplicarea practică a teoriei în situaţii specifice ale mediului organizaţional (juridic,economic şi
instituţional).
(2) Cunoştinţe de specialitate:
a. asimilarea de cunoştinţe noi şi relevante ale domeniului din care face parte programul de
master;
b. identificarea, abordarea şi soluţionarea eficientă a problemelor profesionale noi;
c. capacitatea de comparare a cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi de stabilire a relaţiilor
dintre acestea, pentru adâncirea cunoaşterii în domeniu şi dezvoltarea profesiei.
(3) Competenţe profesionale generale:
a. culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii din punct de vedere cantitativ si
calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale şi din literatura
de specialitate în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
b. cunoașterea aprofundată a dreptului european prin aplicarea prevederilor acestuia în corelație
cu reglementările dreptului intern în diferite domenii juridice și administrative;
c. aplicarea creativă a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de cercetare;
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d. elaborarea de studii şi rapoarte profesionale cu aplicabilitate practică;
e. capacitatea de a se familiariza cu condițiile cadru sociale, juridice și economice, înțelegând
astfel obiectivele politicii regionale și structurale a UE, ale procesului de unificare europeană în
general, fiind în măsură să aplice și să implementeze programe de dezvoltare în context
profesional.
f. culegerea, sintetizarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor din domeniul public
european;
g. aplicarea de tehnici şi strategii manageriale moderne pentru eficientizarea funcţionării
serviciilor publice europene;
h. aplicarea normelor europene;
i. atingerea nivelului de performanţă aşteptat în gestionarea reformei administraţiei publice
europene.
(4) Competenţe de specialitate:
a. aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul de
studiu, pentru formularea de proiecte şi demersuri profesionale specifice administraţiei publice
europene;
b. capacitatea de a compara sisteme și culturi administrative ale statelor UE și de a analiza critic
propriul sistem național, din această perspectivă;
c. abilitatea de a proiecta, elabora şi implementa strategii şi programe de dezvoltare în domeniul
programului de master;
d. capacitatea de abordare creativă şi interdisciplinară a problemelor specifice domeniului;
e. dobândirea cunoștințelor aprofundate și a competențelor specifice în domenii speciale ale
dreptului administrativ european și managementului public, precum funcția și funcționarul
public european, contractele administrative, respectarea drepturilor omului în administrație,
cooperarea administrativă transfrontalieră, teoria și managementul organizației publice, etc., cu
accent pe componenta aprofundată, europeană și comparată;
f. capacitatea de sintetizare şi interpretare a politicilor şi programelor administraţiei publice
europene, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile;
g. analiza de independentă a problemelor publice ale instituţiilor europene şi capacitatea de a
comunica şi a demonstra soluţiile alese;
h. capacitatea de a evalua probleme complexe din sfera instituţional-europeană şi de a comunica
în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;
i. abilitatea de identificare, formulare, analiză şi rezolvare de probleme din domeniul economiei şi
administraţiei europene;
j. adaptarea şi transferul know-how-lui privind formularea şi implementarea strategiilor de
management public din statele europene, în sistemul românesc.
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(5) Competențe transversale:
a. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil într-un context
motivaţional şi antrenant a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi
a deontologiei profesionale;
b. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor
specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare
interpersonală;
c. Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și
modalităților de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi
adaptării la cerinţele pieţei muncii.
(6) Abilităţi cognitive specifice:
a. dobândirea calificărilor cheie personale, sociale și inovative, pentru a fi în măsură să
acționeze în diferite domenii profesionale din interiorul dar și din afara funcției
publice și serviciului public;
b. familiarizarea cu cele mai importante instituții europene și dobândirea abilităților de
operare în diferitele proceduri decizionale și/sau administrative din cadrul acestora.
c. evaluarea obiectivă şi constructivă a problemelor profesionale;
d. formularea alternativelor în demonstrarea relevanţei rezultatelor;
e. interpretarea critică a rezultatelor unor noi cercetări;
f. masteranzii vor dobândi abilități superioare de cercetare independentă, identificarea,
abordarea și soluționarea de probleme cognitive și profesionale noi, vor dezvolta
capacitatea de aplicare a teoriei la situații noi prin aplicarea creativă a tehnicilor de
cercetare și rezolvare de probleme, rezultatul acestora materializându-se în
elaborarea de studii și rapoarte publicabile sau aplicabile la nivel profesional.
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Grupul ţintă. Programul de master se adresează:


Absolvenţilor de studii universitare de licenţă ai programului de studii „Administraţie publică” –
program de studii de licenţă acreditat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale;



Absolvenţilor de studii universitare de licenţă de la alte programe de studii din domeniul „Ştiinţe
administrative” care sunt interesaţi de managementul administraţiei publice europene;



Absolvenţilor de studii universitare de licenţă din alte domenii decât ştiinţe administrative (ştiinţe
juridice, ştiinţe economice, ştiinţe sociale, ştiinţe tehnice etc.) care lucrează sau doresc să lucreze în
instituţii publice europene.

Competenţe dobândite. Programul de master urmăreşte formarea unor competenţe ce vizează:
 Formarea cunoştinţelor avansate în domeniul administrației publice europene;
 Capacitatea de armonizare a legislaţiei din România cu cea din Uniunea Europeană;
 Dezvoltarea capacităţii de abordare interdisciplinară şi de a colabora cu specialişti din structurile
administraţiei publice naţionale şi europene;
 Capacitatea de a adopta decizii şi de a lucra individual şi în echipă aplicând metodele standard de
evaluare a proceselor manageriale în administraţia publică naţională şi europeană, în vederea gestionării
eficiente a relaţiilor cu cetăţenii unei comunităţi;
 Dezvoltarea capacităţii de a conduce grupuri de lucru şi de a lucra în echipe de proiect pentru
implementarea programelor europene de dezvoltare regională.
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Posibilităţile de carieră pentru absolvenţii ciclului de master prin programul „Administraţie Publică Europeană” în
conformitate cu codurile COR ISCO 08 sunt:
 Manager – 112028, 112029;
 Şef servicii publice din ţară sau din Uniunea Europene, inspector-șef în administrația publică
- 111213;
 Formator/trainer de funcţionari publici, inspector de specialitate în administrația publică212007, 112019;
 Cadre superioare în administraţia publică europeană - 111211;
 Înalţi funcţionari publici în administraţia publică naţională şi europeană - 1112111;
 Manager de proiect, de evaluare, de control şi de monitorizare a programelor de dezvoltare
regională - 242112;
 Consilier în administrație publică – 111203, 111204, consilier armonizare legislativă 261910, consultant în administrația publică - 242205;
 Expert administrație publică - 242202, expert armonizare legislativă - 261911.
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul I
Domeniul de master:
Specializarea:

Ştiinţe administrative
Administraţie publică europeană

Cod disciplină

Denumire disciplină
0

Credite

1

Nr. de ore pe săptămână
Format

2

3

C

S

L

P

4

5

6

7

Evaluare

Tip
Dis.

8

9

Semestrul I
A. Discipline obligatorii
18APE101AO2200
18APE102AO2200
18APE103AO2100

Administraţia publică în Uniunea Europeană
Drept european
Funcția publică europeană

7
7
6

2+2
2+2
2+1

2
2
2

2
2
1

0
0
0

0
0
0

E
E
E

A
A
A

5

1+1

1

1

0

0

C

S

5

1+1

1

1

0

0

C

S

30

15

8

7

0

0

B. Discipline opţionale
Organizații europene și euroatlantice/
Organizații internaționale
Mediul de afaceri european /
Economie europeană
Total Credite Ore Semestrul 1
C. Discipline facultative
18APE108SF0060
Voluntariat
18APE109SF0200
Comunicare în limbă străină 1
Program de formare psihopedagogică Nivel II
Discipline obligatorii
DPPD*101FO2100
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor
Semestrul II
A. Discipline obligatorii
18APE210AO2200
Procedura administrativă și buna guvernare
18APE211AO2200
Protecția internațională a drepturilor omului
18APE212AO2100
Management public internaţional
B. Discipline opţionale
18APE213SA1100
Justiție europeană
18APE214SA1100
Instituții judiciare comparate
18APE215SA1100
Strategii de dezvoltare comunitară şi regională
18APE216SA1100
Guvernanţa Uniunii Europene
Total Credite Ore Semestrul 2
C. Discipline facultative
18APE104SA1100
18APE105SA1100
18APE106SA1100
18APE107SA1100

18APE217SF0060
18APE218SF0200

2
3

60 ore
0
2

0+2

0

V
V

0

S
S

5

2+1

2

1

0

0

E

F

7
7
6

2+2
2+2
2+1

2
2
2

2
2
1

0
0
0

0
0
0

E
E
E

A
A
A

5

1+1

1

1

0

0

C

S

5

1+1

1

1

0

0

C

S

30

15

8

7

0

0

60 ore
2

0

0

Voluntariat
Comunicare în limbă străină 2

2
3

0+2

0

V
V

S
S

Program de formare psihopedagogică Nivel II
Discipline obligatorii
DPPD*202FO2100

Proiectarea şi managementul programelor
educaţionale

5

2+1

2

1

0

0

E

F

5
5
5

1+2
1+2
1+2

1
1
1

2
2
2

0
0
0

0
0
0

E
E
E

SO
SO
SO

Discipline opţionale (se alege o disciplină)

DPPD*205SA1200
DPPD*206SA1200
DPPD*207SA1200

Comunicare educaţională
Consiliere şi orientare
Educaţie integrată
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul II
Domeniul de master:
Specializarea:

Ştiinţe administrative
Administraţie publică europeană

Cod disciplină

Denumire disciplină

0

Credite
2

1

Nr. de ore pe săptămână
Format C
S
L
3
4
5
6

P
7

Evaluare

Tip

8

9

Dis.

Semestrul I
A. Discipline obligatorii
18APE319AO2200
Politici macroeconomice
18APE320AO2200
Dreptul afacerilor comunitare
18APE321AO0003
Cercetare ştiinţifică pentru elaborarea lucrării de
disertație
B. Discipline opţionale
18APE322SA1100
Evoluția și dezvoltarea UE: reforme și opțiuni /
18APE323SA1100
Tradiții statale și juridice în Europa
18APE324SA1100
Benchmarking
18APE325SA1100
Marketing public
Total Credite Ore Semestrul 1
C. Discipline facultative
18APE326SF0060
Voluntariat
18APE327SF0200
Comunicare în limbă străină 3
Program de formare psihopedagogică Nivel II

7
6
7

2+2
2+2
0+3

2
2
0

2
2
0

0
0
0

0
0
3

E
E
C

A
A
A

5

1+1

1

1

0

0

C

S

5

1+1

1

1

0

0

C

S

30

15

6

6

0

3

2

3

60 ore

0+2

0

2

V

S
S

0

0

V

0

0

E

S

Discipline obligatorii
Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
(învăţământul liceal; postliceal; universitar)
Discipline opţionale (se alege o disciplină)

DPPDI3003SO2200

5

2+1

2

1

DPPD*308SA1200

Sociologia educaţiei

5

1+2

1

2

0

0

E

SO

DPPD*309SA1200

Managementul organizaţiei şcolare

5

1+2

1

2

0

0

E

SO

DPPD*310SA1200

Politici educaţionale

5

1+2

1

2

0

0

E

SO

5
6
6

1+2
0+5
2+1
1+0
0+3

1
0
2
1
0

2
0
1
0
0

0
0
0
0
0

E
C
E
C
E

A
S
A
A
S

Semestrul II
A. Discipline obligatorii
18APE428AO1200
18APE429SO0005
18APE430SO2100
18APE431AO1000
18APE432SO0003

Sociologia integrării europene
Practică de specialitate
Protecţia mediului în spaţiul european
Etică şi integritate academică
Elaborarea lucrării de disertaţie

3
10

0
5
0
0
3

2 săptămâni x 3 zile x 7 ore

B. Discipline opţionale
Total Credite Ore Semestrul 2
C. Discipline facultative
Voluntariat
18APE433SF0060

18APE434SF0200

30

4

2

Comunicare în limbă străină 4

3

Program de formare psihopedagogică Nivel II
Discipline obligatorii
DPPD*404SO0003
Practică pedagogică (în învăţământul liceal,
postliceal, universitar)

DECAN

Conf. univ. dr. Dorina CHIŞ - TOIA

15

5

3

0

8

60 ore

0+2
0+3

0

2
0

0
0

0

0
3

V

S

V

S

C

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

10

Conf. univ. dr. Lavinia – Maria NIŢULESCU

S

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA
Facultatea de Ştiinţe Sociale
Studii de MASTER
Domeniu: Ştiinţe Administrative
Programul de master: Administraţie publică europeană
Diploma obţinută: Master
Durata studiilor:2 ani
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Se aplică începând cu anul universitar 2018-2019

Aprobat în şedinţa Senatului
din data__________
PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE

