MASTER ȘTIINȚIFIC
Program de master:

TEORIA ȘI PRACTICA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Domeniul general de studii:
Numărul total de credite de studii:
Baza admiterii:
Durata studiilor:
Forma de organizare:
Limba de instruire:
Titlul obținut:

040 Ştiinţe administrative
120 credite
Diploma de licenţă sau echivalentă
2 ani
cu frecvenţă
română
master în științe administrative

Dezvoltarea sistemului administrativ adecvat necesităţilor societăţii, poate fi asigurată prin
cunoaşterea legilor şi legităţilor de funcţionare a acestora, obiectiv, care poate fi realizat prin
programe complexe de studii de master.
Scopul programului constă în formarea competenţelor de cercetare şi aplicare privind:
formarea specialiştilor de înaltă calificare pentru structurile administrației publice, capabili de a
participa la activitatea științifică în domeniu și implementa rezultatele acesteia.
Accesul la programul de master se face în baza diplomei de licenţă sau a unei diplome
echivalente.
Stagiu de practică este realizat in autoritățile publice centrale sau locale, în semestrul II
pentru studenții cu studiile cu frecvență, având durata de 5 săptămâni.
Absolvenţii programului de master, obţin calificarea şi diploma de master în ştiinţe politice şi
se pot încadra în calitate de funcţionari publici, consultanţi în autorităţile publice şi instituţiile de
cercetare ştiinţifică; pot să-şi continue studiile la un program de doctorat.
Absolvenţii programului de master ştiinţific vor obţine competenţe ce ţin de:
- cunoaşterea

evoluţiei sistemelor administrative şi ajustarea acestora la necesităţile

societăţii,
- aplicarea cunoştinţelor teoretice la studierea necesităţilor de dezvoltare a sistemului
administrativ naţional,
- aplicare a cunoştinţelor obţinute la activităţile de organizare şi funcţionare a autorităţilor
publice naţionale,
- aplicarea cunoştinţelor la estimarea eficienţei funcţionării autorităţilor publice şi la
elaborarea unui cadru normativ adecvat, la toate etapele de elaborare şi implementare a
procesului decizional în cadrul autorităţilor publice.
Pronostic referitor la amplasarea în câmpul muncii a absolvenților programului de
master. În conformitate cu clasificatorul pe piaţa muncii, absolvenţii programului vor putea
accede în calitate de specialist-coordonator în aparatele centrale ale ministerelor şi altor autorități
publice centrale și locale.

