MASTER ADMINISTRATIE PUBLICA ID
SESIUNEA DE RESTANTE
MASTER ADMINISTRATIE PUBLICA AN I
DATA
ORA
DISCIPLINA
20.02

e-mail

Economie și finanțe publice

25.02

Moodle

Teorii organizaționale

24.02

Moodle

23.02

16.00

Managementul organizațiilor neguvernamentale și
non-profit
Metode și tehnici de cercetare în științele sociale

23.02

e-mail

Guvernanță comparată

MASTER ADMINISTRATIE PUBLICA AN II
DATA
ORA
DISCIPLINA

SALA
Transmiterea lucrarilor pe adresa
zai@fspac.ro vezi doc. atasat
De incarcat lucrarea pe platforma
Moodle. Vezi detalii pe Moodle.
Vezi detalii pe Moodle.
II/1
Liviu.radu@fspac.ro
Vezi detalii mai jos!

SALA

24.02

17.00

Dezvoltare organizaţională și măsurarea
performanțelor organizaționale

III/2

24.02

18.00

Managementul resurselor umane

III/2

24.02

Moodle

Managementul proiectelor

Vezi detalii pe Moodle.

22.02

9-12

Practică profesională

23.02
19.02

e-mail
Moodle

Seminar de cercetare

20.02

14.00

Planificare strategică în sectorul public

Predare documentatie practicadepartament ID
Vezi detalii mai jos
Lucrarile trebuie incarcate pe
platforma Moodle
Sustinere orala III/1. Vezi detalii
Moodle

Planificare strategică în sectorul public

Guvernanță comparată
Lucrarea va avea între 10-15 pagini. Temele şi alte condiţii pentru lucrare vor fi discutate în cadrul cursului.
Lucrarea finalǎ trebuie sǎ conținǎ (orientativ) și va fi evaluatǎ, dupǎ cum urmeazǎ:
a.

O scurtǎ introducere care ar trebui sǎ conținǎ și motivația pentru alegerea temei – 1 pct.;

b.

Aspecte teoretice relevante – 2 pct.;

c.

O descriere a situației actuale – 2 pct;

d.

Argumente ȋn favoarea schimbarilor și a reformelor și soluțiile propuse de autor – 3 pct.;

e.

O scurtǎ concluzie și bibliografie – 1 pct.;

f.

1 pct. din oficiu;

Pentru Seminarul de cercetare (an II, masterat) : O lucrare de cercetare ORIGINALA, pe o tema
aleasa de dvs. Dimensiunea lucrarii: 25-30 pagini. Va rugam sa trimiteti lucrarea pe
adresa:zolde.andrea@fspac.ro, pana la 23.02.2017 FOARTE IMPORTANT: Documentul trebuie sa fie
denumit cu numele de familie si prenumele dumneavoastra, iar la subiectul mesajului va rog sa scrieti:
"Lucrare finala Seminar de cercetare".

Studentii de la IFR, in situatii speciale, pot participa la examene impreuna cu studentii de la
zi, doar la a doua data de examinare comunicata studentilor de la zi. Nu uitati sa precizati
faptul ca sunteti studenti la IFR.

