FIŞA DISCIPLINEI
(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. / . .

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Ştiinţe şi Arte
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţă
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
Relaţii internaţionale şi studii europene
Guvernanța multinivel și administrația publică în UE
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs Conf. dr. Bodó Barna
2.3. Titularul (ii) activităţilor de seminar
Conf. dr. Bodó Barna
laborator
proiect
2.4. Anul de studiu 3 2.5. Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei
DI
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
4
Din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar / laborator/
săptămână
proiect/ practica
3.4. Total ore din planul de
40 Din care: 3.5. curs
20 3.6. seminar/ laborator/
învăţământ
proiect/ practica
Distribuţia fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
b) Documentare suplim. în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activităţi:
3.7. Total ore studiu individual
35
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Numărul de puncte de credit
3
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
 Nu există
4.2. de competenţe
 Se recomandă cunoașterea limbii engleze
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului
5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului







Proiector
Prezența aduce o componentă a notei finale
Proiector
Prezența de 70% este obligatorie
Parcurgerea bibliografiei pt. seminar este obligatorie

2
20
ore
10
8
5
5
7

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Acumularea unor cunoștințe, însușirea limbajului specific al domeniului
 Însușirea metodologiei specifice studiului disciplinei și a modului de aplicare a acestora
 Însușirea unor competențe privind redarea în scris și verbal a cunoștințelor dobândite
 Competențe privind realizarea unor lucrări și referate științifice pe baza unei bibliografii de
specialitate




Analiza și aprecierea unor studii de caz
Realizarea unor lucrări de specialitate cu respectarea normelor etice ale științei
Cunoștințele dobândite să fie o resursă științifică în abordarea unor teme privind viața
publică și politică.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al cursului este analiza critică a teoriilor integrării europene
din perspectiva actorilor participanţi în procesul decizional. Din acest punct de
vedere, cursul își propune să ofere o dezbatere asupra
celor mai importante abordări referitoare la entitatea politică a Uniunii Europene
și să dezvolte cunoașterea asupra elaborării și implementării politicilor
comunitare.
Investigarea și analiza pe baza dezbaterilor a principalelor teorii ale
integrării europene;
Identificarea diferenţelor între abordarea guvernanţei centrate pe stat și
guvernanţa multinivel;
Examinarea democraţiei UE conform teoriei guvernanţei versus
democraţia de tip consociaţional;
Analiza rolului actorilor supranaţionali în procesul decizional;
Analiza modului de implicare a actorilor subnaționali si privați in procesul
decizional.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1.Ce este administraţia publică? Definiţie, accepţiuni
ale termenului de administraţie publică, conceptul de
activitate raţională, natura conducerii
2.Abordarea ştiinţifică a administraţiei publice.
Dreptul administrativ. Ştiinţele politice. Dezvoltarea
ştiinţelor administrative
3.Teorii ale administraţiei publice. Abordarea
managerială, abordarea politică, abordarea juridică,
separarea puterilor în stat, noul management public
4.Funcţiile administraţiei publice. Raporturile dintre
AP şi sistemul social. Personal.
5. Principiile administraţiei publice. Democratism.
Interes public. Randament
6. Administrația UE. Luarea deciziei. UE și interesul
național. Dileme și competențe
7. Guvernanța. Istoric. Concepții. Dileme. Modele
8. Guvernanța multinivel. Baze teoretice. Interpretări
politice, de politici publice
9. Guvernanța multinivel II. Actori: state naționale,

Metode de predare
Prelegerea cu proiector, discuții
introductive

Observaţii
2 ore

Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete

2 ore

Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete

2 ore

Prelegerea cu proiector, analiza
unor cazuri concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza
unor situații concrete
Prelegerea cu proiector, analiza

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

actori regionali, actori globali. Competențe. Co-decizia unor situații concrete
10.Politicile publice ale UE. Politici de dezvoltare
Prelegerea cu proiector, analiza
2 ore
unor situații concrete
Bibliografie obligatorie: Ion, Oana-Adriana 2013: Guvernanta Uniunii Europene, Iasi:Polirom, Jody Jensen 2014:
Globalizáció és új kormányzás, Budapest: Politikatudományi Intézet
Bibliografie suplimentară: Berényi Sándor (2003): Az európai közigazgatási rendszerek intézményei, Budapest:
Rejtjel, Chronowsli Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.) (2007): Európai kormányformák rendszertana. HVG-ORAC,
Budapest, Kjaer, Anne Mette 2010: Guvernanța. Cluj: Editura C.A. Publishing, Lőrincz Lajos (2005): A közigazgatás
alapintézményei. Budapest: HVG-ORAC, Szigeti Szabolcs és Frivaldszky János (szerk.) 2012 A jó kormányzásról.
Elmélet és kihívások. Budapest: L' Harmattan Kiadó, Alexandru, Ioan (1999): Administraţia publică, Teorii. Realităţi.
Perspective. Bucureşti: Lumina Lex,Ágh Attila (2006): Magyarország az Európai Unióban. Az aktív Európa-politika
kezdetei. Budapest: Századvég Kiadó, Bache, Ian and Flinders, Matthew (eds.) 2004: Multi-level Governace; Oxford:
Oxford University Press, Bóka Éva (2008): Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában. Budapest:
Corvina, Conzelmann, Thomas-Smith, Randall (eds.) 2008: Multi-Level Governance in the European Union. Taking
Stock and Looking Ahead. Baden-Baden, Nomos, G. Fodor Gábor – Stumpf István 2007: A „jó kormányzás” két
értelme (A demokratikus kormányzás programja és feltételei). In Nemzeti Érdek 2007/3. 76–94. o. Horváth Zoltán
(2003): Az Európai Parlament együttdöntési szerepe. Magyar Országgyűlés. Ivan Adrian 2007: Uniunea Europeana:
proiecte, guvernanţă şi dezvoltări instituţionale, Cluj-Napoca: Napoca Star

Bibliografia menționată la cursuri: este opțională, de aprofundare.
8.2. Seminar
Metode de predare
Democrația și guvernarea. Responsabilitatea și
discuții în grup
cetățeanul
Rolul instituțiilor supranaționale. A. Moravcsik
discuții în grup
Federalismul. Cazul UE respectiv Germania, Elveția
Democrația consociațională și Europa. (Olanda,
Bosnia-Herțegovina)
Guvernarea și guvernanța. Analiză comparativă
Actori politici la nivel local și național
Guvernanta si globalismul
Modele europene de consens social
Dileme privind guvernanta si descentralizarea
Discuții concluzive

Observaţii
2 ore
2 ore

discuții în grup
discuții în grup

2 ore
2 ore

discuții în grup
discuții în grup
Prezentare și discuții
prezentare și discuții
prezentare și discuții

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
Fukuyama, Francis 2005: Államépítés, kormányzás és világrend a 21. században. Budapest: Századvég Kiadó
Bibl. suplimentara
Ágh Attila: A közpolitika változó paradigmái: az érdekcsoportoktól a többszintű kormányzásig. Politikatudomanyi
Szemle 2011, 1. pp. 31–50. Ferry Jean-Marc – Thibaud Paul (2006): Vita Európáról. Budapest: L’Harmatan, Ivan,
Adrian 2003: Perspective teoretice ale construcţiei europene, Cluj: Eikon

8.3. Laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.4. Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.5. Practica

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Dezvoltarea competențelor de comunicare
 Eficacitatea analizelor întreprinse
 Interdisciplinaritate
 Cunoștințe profunde, grad de informare ridicat
 Cunoașterea limbajului de specialitate

10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Notă de trecere la seminar.
Prezență la cursuri de min. 50%.
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare
10.4. Curs
10.5 .

Seminar

Cunoștințe de specialitate
Parcurgerea bibliografiei
Discuții pe texte
Lucrare de semestru

10.2. Metode de
evaluare
Examen scris
Examen scris
Lucru individual
Realizat individual

10.3. Pondere din nota
finală
60% din nota finală
20% din nota finala
20% din nota finala

Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
 cunoașterea bibliografiei obligatorii
 prezență de min. 70% la curs și seminarii – se ia în calcul la nota finala
 stăpânirea conceptelor de bază
 realizarea unui punctaj minim de 50 % la fiecare probă
 realizarea lucrării semestriale
 predarea în timp a referatului
Data completării

Semnătura titularului disciplinei

Semnătura titularului/rilor de aplicații

20.sept.2017.
Data avizării în departament
21.09.2017

Semnătura directorului de departament
…............................

