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Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 
Titlul proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică” 
Contract POSDRU/86/1.2/S/60072 

 

 

Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică 

 

Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Catedra 

de Administraţie Publică, alături de Academia de Studii Economice prin Facultatea de Management, 
Catedra de Administratie și Management Public, București și de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” prin 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul Administrarea Afacerilor, Iași 
implementează proiectul cu titlul ”Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi Formarea profesională în 
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 
1.2 „Calitate în învăţământul superior.” 

Valoarea totala eligibilă a proiectului este de 17.234.636,00 lei, din care valoarea finanțării 
nerambursabile este de 16.889.941,00 lei. 

Scopul proiectului este creșterea calității a patru programe de masterat în domeniul administrației 
publice conform nevoilor sectorului public, standardelor Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul 
Superior și celor ale Uniunii Europene și, implicit, creșterea calității administrației publice din România. 

Obiective specifice sunt: 

1. Adaptarea a 4 programe de masterat în domeniul administrației publice la nevoile sectorului 
public și la standardele Uniunii Europene. 

2. Dezvoltarea curriculei, a materialelor și instrumentelor didactice și de învățare pentru 4 programe 
de masterat în domeniul administrației publice. 

3. Creșterea calității activităților și proceselor educaționale în cadrul a 4 programe de masterat. 

4. Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor între programele de masterat în domeniu prin 
înființarea Asociației Programelor de Masterat în Administrație Publică din România, semnarea a 3 
acorduri de parteneriat cu 3 instituții de prestigiu din UE care derulează programe de masterat 
similare în vederea creșterii calității și atractivității programelor universitare conform cerințelor 
sectorului public. 

Grupul țintă este reprezentat de către personalul implicat în dezvoltarea programelor de masterat în 

domeniul administrației publice/cadre didactice, de către studenții programelor de masterat în 
administrație publică și de către absolvenții programelor de licență și studenții de la acest nivel. 

Principalele activități ce urmează a fi derulate în cadrul proiectului sunt: 

 Realizarea de studii și analize privind calitatea programelor de masterat în domeniul 
administrației publice din Romania, percepția și posibilitățile de absorbție pe piața muncii a 
absolvenţilor programelor de masterat, calitatea unor programe de masterat în domeniul 
administrației publice din UE; 

 Desfășurarea unor 5 schimburi de bune practici la 5 universități din 5 state membre ale UE;  

 Elaborarea termenilor de referință pentru definirea calificărilor absolvenților programelor de 
masterat în administrație publică; 

 Dezvoltarea și îmbunătățirea curriculei programelor de masterat ale beneficiarului și partenerilor; 
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 Realizarea de materiale şi instrumente didactice și de invățare pentru programele de masterat ale 
beneficiarului și partenerilor; 

 Extinderea utilizării TIC în activitățile de predare/învățare și dezvoltarea și implementarea 
soluțiilor/instrumentelor software pentru îmbunătățirea proceselor și activităților educaționale 
(bibliotecă virtuală accesibilă on-line);  

 Îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și bibliotecă în cadrul programelor de 
masterat prin facilitarea accesului la baze de date internaționale;  

 Integrarea principiului dezvoltării durabile și a principiului privind egalitatea de gen, egalitatea de 
șanse și nediscriminarea la nivelul instrumentelor, metodologiilor și proceselor din cadrul 
programelor de masterat în administrație publică;  

 Înfiintarea, dezvoltarea și consolidarea rețelelor, parteneriatelor și acordurilor de cooperare între 
programele de masterat în administrație publică din Romania și din UE;  

 Extinderea oportunităţilor de învăţare şi facilitarea accesului la învăţământul superior; 

 Revizuirea şi testarea sistemelor de indicatori de referință, a procedurilor si mecanismelor de 
asigurare şi management al calității, evaluare și acreditare, inclusiv criterii și standarde specifice 
de evaluare și ierarhizare, a sistemelor de evaluare a performanțelor studenților și a activităților 
de predare-învățare a programelor de masterat în domeniul administrației publice din Romania;  

 Organizarea „Zilelor porților deschise a programelor de masterat în domeniul administrației 
publice”. 

În calitate de partener în proiect, Academia de Studii Economice prin Facultatea de Management, 
Catedra de Administrație și Management Public, București, este implicată în proiect prin intermediul a 
șase experți și de asemenea prin coordonarea a 3 activități, și anume: 

 Realizarea unei analize comparative a 5 programe de masterat în domeniul administrației publice 
din cadrul a 5 universități din 5 state membre ale UE, în vederea îmbunătățirii programelor 

similare din Romania si a corelării lor cu nevoile pieței muncii; 
 Integrarea principiului dezvoltării durabile la nivelul instrumentelor, metodologiilor și proceselor 

din cadrul programelor de masterat în administrația publică prin dezvoltarea și editarea unui 
suport de curs; 

 Integrarea principiului privind egalitatea de gen, egalitatea de șanse și nediscriminarea la nivelul 
instrumentelor, metodologiilor și proceselor din cadrul programelor de masterat în domeniul 
administrației publice prin dezvoltarea si editarea unui suport de curs. 

Principalele rezultate în urma implementării activităților amintite sunt: 

 Un studiu privind calitatea a 4 programe de masterat în administraţie publică din România, un 
studiu şi un raport de bune practici cu privire la calitatea a 5 programe de masterat în domeniul 
administraţiei publice din cadrul a 5 universităţi din UE şi un studiu privind percepţia managerilor 
instituţiilor publice vis-a-vis de programele de masterat în domeniul administraţiei publice. 

 Evenimente precum conferinţa anuală a studenţilor de administraţie publică (licenţă), conferinţa 

anuală a studenţilor programelor de masterat în administraţie publică, manifestarea „Zilele 
porţilor deschise a programelor de masterat în domeniul administraţiei publice” şi acordarea 
premiului anual de excelenţă pentru învăţământul de la nivel de masterat în administraţie publică 
din România. 

 Curricula pentru 4 programe de masterat în domeniul administraţiei publice ale solicitantului şi 
ale partenerilor, un ghid privind managementul calităţii și noile standarde calitative referitoare la 
programele de masterat în administraţie publică, materiale şi instrumente didactice şi de învăţare 
precum suporturi de curs, podcast-uri şi prezentări Power Point  întocmite cu respectarea 
principiilor dezvoltării durabile şi a egalităţii de gen şi de şanse. 

 Portal de e-learning pentru programele de masterat în administraţie publică.   

 Bibliotecile solicitantului şi ale partenerilor dotate cu publicaţii în domeniu şi cu acces la baze de 
date şi reviste internaţionale ce conţin articole şi studii de specialitate. 
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 Asociaţia Programelor de Masterat în Administraţie Publică din Romania înfiinţată şi acorduri de 
parteneriat încheiate între solicitant, parteneri şi instituţii din UE ce derulează programe similare. 

 Softuri şi biblioteci virtuale accesibile on-line cu materiale în domeniul administraţiei publice. 

 Indicatori de referinţă, proceduri şi mecanisme de asigurare şi management al calităţii, evaluare 
şi acreditare, criterii şi standarde specifice de evaluare şi ierarhizare a sistemelor de evaluare a 
performanţelor studenţilor şi a activităţilor de predare-învăţare a programelor de masterat în 
domeniul administraţiei publice din România elaboraţi, testaţi şi revizuiţi. 

Beneficiar:  

 Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, 
Catedra de Administraţie Publică 

Parteneri:  

 Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Catedra de Administrație și 
Management Public, București; 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Departamentul Administrarea Afacerilor, Iași. 

Pentru mai multe informaţii privind proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de masterat în 
administraţie publică” puteţi contacta echipa de proiect la adresa de mai jos: 

 Str. Traian Moşoiu nr. 71, etaj 1, 

 400132, Cluj-Napoca 

 Telefon: 0264.431.361 

 Fax: 0264.431.361 

 e-mail: posdru_60072@apubb.ro 

 www.polito.ubbcluj.ro  
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