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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
Anul de studiu I 

Cod D i s c i p l i n e  Tip 
Semestrul  I Total 

ore 
Felul 
verif. Credite 

SI 
[ore] C P S L 

 DISCIPLINE  OBLIGATORII  

UO-IRI-RISE-
DRCI-DCA-01-01 

Regiunile - actori ai UE. Evaluarea 
politicilor şi programelor regionale și de 
cooperare teritorială   

DCA 2 - 1 - 42 Ex. 6 
126 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DCA-01-02 

Managementul fondurilor europene. 
Evaluarea proiectelor  DCA 2 - 1 - 42 Ex. 6 126 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DAP-01-03 

Metode și tehnici de evaluare și cercetare. 
Statistică socială  DAP 1 - 2 - 42 Ex. 6 126 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DAP-01-04 

Diplomaţie culturală europeană DAP 1  1  28 Ex 4 
84 

 TOTAL  6 - 5 - 154  22 464 
 DISCIPLINE OPŢIONALE  

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-01-05 

Dialog intercultural: creştinism – islamism – 
iudaism  DAP 1 - 1 - 28 Cv.  4 84 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-01-06 

Teorii ale evaluării politicilor și programelor 
publice  

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-01-07 

Limba engleză în mediul de afaceri  
DAP 1 - 1 - 28 Cv. 4 84 

 UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-01-08 

Limba franceză în mediul de afaceri  

 TOTAL  2 - 2 - 56  8 168 
 TOTAL GENERAL  8 - 7 - 210  30 632 

 

Cod D i s c i p l i n e  Tip 
Semestrul  II Total 

ore 
Felul 

verificării Credite 
SI 

[ore] C P S L 
 DISCIPLINE  OBLIGATORII 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DAP-02-09 

Politici de dezvoltare regională. 
Practici în evaluare DAP 1 - 2 - 42 Ex. 6 126 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DAP-02-10 

Politici UE. Sisteme și metode de 
evaluare ale UE DAP 1 - 2 - 42 Ex. 6 126 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DAP-02-11 

Etnie şi confesiune la frontiera de 
est a UE DAP 2 - 1 - 42 Ex. 6 126 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DAP-02-12 

Securitate şi politica europeană de 
vecinătate DAP 1  1 - 28 Ex. 4 84 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DAP-02-13 

Calitatea în evaluare. Standardele 
evaluării DAP 1 - 1 - 28 Cv. 4 84 

 TOTAL  6 - 7 - 182  26 546 
 DISCIPLINE OPŢIONALE 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DAP-02-14 

Limba engleză în sfera publică  
DAP 1 - 1 - 28 Cv. 4 84 UO-IRI-RISE-

DRCI-DAP-02-15 
Limba franceză în sfera publică  

 TOTAL  1 - 1 - 28  4 84 
 TOTAL GENERAL  7 - 8 - 210  30  

Legendă: DAP – Disciplină de Aprofundare, DCA – Disciplină de Cunoaştere Avansată; SI – Studiu Individual; C – curs; S - Seminar; L – Lucrări practice 
(laborator); P - Proiect 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
Anul de studiu II 

Cod D i s c i p l i n e  Tip 
Semestrul  I Total 

ore 
Felul 

verificării Credite 
SI 

[ore] C P S L 
 DISCIPLINE  OBLIGATORII 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DCA-03-16 

Management internațional. 
Evaluarea instituțiilor și 
organizațiilor 

DCA 2 - 1 - 42 Ex. 6 
126 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-03-17 Evaluarea competențelor DAP 1 - 1 - 42 Cv. 4 84 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-03-18 Analiza politicilor publice DAP 1 - 2 - 28 Ex. 6 126 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-03-19 

Diversitate culturală, identitate 
europeană și legitimitate în UE  DAP 1 - 1 - 28 Ex. 4 84 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-03-20 

Leadership politic şi dezvoltare 
organizaţională în UE DAP 1  1  28 Ex. 4 84 

 TOTAL  6 - 6 - 168  24 504 
 DISCIPLINE OPŢIONALE 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-03-21 Cooperare transfrontalieră  

DAP 1 - 1 - 28 Cv.  6 84 UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-03-22 

Elemente de audit și metode de 
evaluare economică a politicilor și 
programelor europene 

 TOTAL  1 - 1 - 28  6 84 
 TOTAL GENERAL  7 - 7 - 196  30 588 

 

Cod D i s c i p l i n e  Tip 
Semestrul  II Total 

ore 
Felul 

verificării Credite 
SI 

[ore] C P S L 
 DISCIPLINE  OBLIGATORII 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DCA-02-09 Drept transfrontalier DCA 2 - 1 - 36 Ex. 6 108 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DCA-02-10 

Negociere şi protocol în relaţiile 
internaţionale DCA 1 - 2 - 36 Ex. 6 108 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-02-11 

Politici şi strategii de comunicare în 
UE DAP 2 - 1 - 24 Ex. 6 108 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-02-12 Sisteme de calitate în UE DAP 1 - 1 - 24 Ex. 4 72 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-02-13 Practică de specialitate DAP - - 2 - 24 Cv. 4 72 

 TOTAL  6 - 7 - 182  26 468 
 DISCIPLINE OPŢIONALE 

UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-02-14 

Limbajul comunicării europene 

DAP 1 - 1 - 24 Cv. 4 72 UO-IRI-RISE-
DRCI-DA-02-15 

Limbajul tehnic utilizat în evaluarea 
politicilor și programelor politice 
europene 

 TOTAL  1 - 1 - 24  4 72 
 TOTAL GENERAL  7 - 8 - 206  30 540 

Legendă: DAP – Disciplină de Aprofundare, DCA – Disciplină de Cunoaştere Avansată; SI – Studiu Individual; C – curs; S -Seminar; L – Lucrări practice 
(laborator); P - Proiect 
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I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER 
Număr de credite alocate conform legislației: 120 
1)   98 credite la disciplinele obligatorii  
2)   22 credite la disciplinele opţionale 
3)    4 credite la practică din 180 
4) 10 credite alocate examenului de disertație. 
În cazul examenului de disertație, numărul de credite alocate susținerii lucrării de disertație este de 10. 

  
 
II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni) 
 

Anul Activităţi 
didactice 

Sesiuni de examene Practică* Vacanţa 

 Sem. 
I 

Sem. 
II 

Iarnă Restanțe 
iarnă 

Vară Restanțe 
vară 

Restanţe 
toamnă 

 Iarnă Primăvară Vară 

Anul I 14 14 3 1 3 1 2 - 3 1 10 

Anul II 14 12 3 1 2 1 2 - 3 1 - 

*Practica se organizează pe baza unor programe elaborate în departament şi aprobate de Consiliul Facultăţii. 
  Practica se desfăşoară în laboratoarele facultăţii şi în unităţi economice de profil, săptămânal în perioada prevăzută pentru activități 
didactice, pe baza unor convenţii de practică. 
 

III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ LA DISCIPLINELE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 
 

ANUL SEMESTRUL I SEMESTRUL II 

Anul I 15 15 

Anul II 14 15 

 
 
IV. PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIILE OBLIGATORII + OPŢIONALE: 
• Discipline obligatorii: 83%, număr de ore: 49; 
• Discipline opționale: 17%, număr de ore: 10; 
• Discipline de cunoaștere avansată:  25,4%, număr de ore: 15; 
• Discipline de aprofundare: 74,6%, număr de ore: 44; 
• Raport curs/aplicaţii: 1/1,03 
 
V. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE 
Din fiecare pachet de două discipline opţionale studentul alege una, care devine obligatorie. 
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VII. COMPETENȚE DOBÂNDITE 
1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului de studii în scopul comunicării adecvate 

-      abilităţi de comunicare în domeniul dezvoltării regionale, al evaluării politicilor și programelor publice în limba română,  
engleză sau franceză 

-       cunoașterea  fundamentelor teoretice ale cunoaşterii în domeniu; 
-       înţelegerea conceptelor şi abordărilor specifice domeniului; 
-       utilizarea modelelor şi metodelor de bază din dezvoltarea regional, comunicarea instituțională și evaluarea politicilor și 

programelor publice europene 
-       cunoaşterea tehnologiilor informaţionale specifice domeniului 
-       cunoaşterea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate din domeniu 
-       cunoaşterea teoriilor şi modelelor în abordări interdisciplinare 

2. Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise domeniului de studii 
-      capacitatea de identificare, colectare şi prelucrare de informaţii cu privire la activităţile, fenomenele şi procesele specifice 

dezvoltării regionale, comunicării instituționale, elaborărilor politicilor și programelor publice 
-      capacitatea de explicare şi interpretare a fenomenelor, proceselor şi stărilor specifice politicilor publice 
-      capacitatea de formalizare, interpretare a fenomenelor, proceselor şi modelelor specifice politicilor și programelor publice 

în vederea elaborării alternatilor decizionale 
-       capacitatea de a interpreta dinamica  politicilor și programelor publice şi de a valorifica rezultatele 
-       capacitatea de a identifica modelul de dezvoltare a unei reguiuni, de a definii oportunităţile şi limitele acestuia;                                                                                                
-       capacitatea de înţelegere şi analiză specificităţii unei culturi minore într-o cultură majoră; 
-       abilitatea de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane; 
-       capacitatea de analiză a locului şi rolului mass-mediei în situaţii de criză (politică, instituţională, socială, economică şi 
         culturală);                                                                  
-       abilitatea de a oferii soluţii eficiente pentru dezvoltarea unei regiuni;                                                                                                                                                                            
-       capacitatea de a construi un sistem structurat şi logic de argumentare pentru convingerea interlocutorului; 

3 Competenţe funcţional – acţionale 
- capacitatea de a utiliza tehnologiile informaţionale pentru comunicarea instituțională și evaluarea politicilor și 

programelor publice europene 
- capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele profesionale ale instituţiilor şi organizaţiilor internaționale şi de lucru în 

echipă 
- capacitatea de a redacta documente şi rapoarte specifice domeniului de studio 
- capacitatea de a gestiona probleme de comunicare intercultural 
- capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor 
- capacitatea de identificare şi evaluare a oportunităţilor şi riscurilor 
- elaborarea de analize argumentate, specifice şi oferirea de soluţii adecvate pentru rezolvarea problemelor 
- capacitatea de predicţie a proceselor specifice politicilor și programelor publice europene 
- elaborarea, coordonarea și evaluarea proiectelor europene şi internaţionale 
- capacitatea de a lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine  

                                                                                      
2) Competenţele profesionale: 

1. Familiarizarea, înţelegerea şi aplicarea cu cele mai recente dezvoltări ale cunoaşterii şi ale aplicaţiilor profesionale din domeniu  
- cunoaşterea şi înţelegerea reglementărilor şi uzanţelor în problematica domeniului 
- cunoaşterea teoriilor şi modelelor specifice domeniului 
- înţelegerea aprofundată a conceptelor şi abordărilor specifice domeniului  
- cunoaşterea teoriilor şi modelelor din domenii de graniţă şi complementare 
- cunoaşterea tehnologiilor informaţionale specifice  
- cunoaşterea metodologiilor de diagnoză şi decizie în domeniu 
- cunoaşterea metodologiei specifice de cercetare în domeniu 
- identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi, specifice obiectivelor particulare ale 

programului de master 
- capacitatea de a utiliza integrat teoriile si modelele specifice domeniului  
- alte cunoştinţe de specialitate particularizate pe programul de master 
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2. Capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a 
concluziilor posibile, precum şi analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi a demonstra soluţiile 
alese 

- interpretarea şi aplicarea reglementarilor şi uzanţelor specifice  
- capacitatea de identificare şi structurare a informaţiilor cu privire la procesele specifice  
- capacitatea de utilizare interdisciplinară a teoriilor şi modelelor specifice domeniului 
- capacitatea de aplicare creativă a metodelor şi tehnicilor de cercetare în analiza, interpretarea şi identificarea de soluţii 

pentru situaţii specifice din domeniu 
- evaluarea cauzelor fenomenelor şi a factorilor de influentă asupra acestora în politicile și programele publice 
- efectuarea de expertize şi acordarea de consultantă în domeniu  
- formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora 
- capacitatea de a gândi, a lucra, a comunica şi a acţiona în mediul internaţional 
- abilitatea de a folosi interdisciplinar teoriile şi modelele însuşite 

 
3) Aptitudini (deprinderi) profesionale (Capacitatea absolventului de a practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi specifice 

domeniului de studii, prin utilizarea cunoştinţelor, experienţei în profesie, calităţilor psihologice şi trăsăturilor de 
personalitate implicate în realizarea sarcinilor încredinţate): 

1. Aptitudinile organizatorice pentru activitate proprie, care presupun: capacitatea de a înţelege conţinutul sarcinii; 
concretizarea şi particularizarea a ceea ce este abstract şi general; pregătire şi experienţă; acurateţă în gândire; spirit de 
ordine şi disciplină; promptitudine, consecvenţă şi fermitate în exercitarea profesiei; negocierea, contractarea şi derularea de 
relaţii internaţionale, potrivit mandatelor încredinţate 

2. Aptitudinile organizatorice pentru activitatea proprie ca şi pentru activitatea echipei pe care o conduce, care presupun: 
capacitatea de a înţelege conţinutul sarcinii; concretizarea şi particularizarea a ceea ce este abstract şi general; pregătire şi 
experienţă 

3. Aptitudini de conducere care contribuie la înfăptuirea procesului managerial la nivel optim, concretizate prin: capacitatea de 
a prevedea viitorul; capacitatea de a organiza, adică de a armoniza necesităţile cu posibilităţile, printr-o gândire analitico-
sintetică pentru a stabili căile şi mijloacele care asigură realizarea obiectivelor stabilite; capacitatea de a decide; capacitatea 
de a antrena; capacitatea de controla 

4. Aptitudinile de execuţie: capacitatea de a lucra în echipă, de a conduce şi de a motiva echipe de lucru interdisciplinare; 
capacitatea de lucru în echipă şi de asumare a riscurilor; capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate în situaţii noi, 
nepredictibile şi complexe; spirit de iniţiativă în rezolvarea problemelor practice; aptitudini organizatorice intercultural; 
demonstrarea de autonomie în procesul de cercetare şi învăţare 
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