ANEXA nr. 3 la metodologie

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană
Științe Politice
Masterat
Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Metode și Tehnici de Evaluare
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. unv. dr. Marian Gabriel Hâncean
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Marian Gabriel Hâncean
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul II
2.6 Tipul de evaluare Evaluare
continuă și
evaluare
sumativă

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
0
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42
din care: 3.5 curs
0
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Pregătire examinări
Alte activităţi...................................
158
3.7 Total ore studiu individual
200
3.9 Total ore pe semestru
8
3. 10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Parcurgerea unor cursuri care vizează politicile publice și teoriile cu privire la evaluarea
politicilor și programelor publice
4.2 de competenţe





Cunoașterea limbii engleze
Cunoștințe de bază de sociologie generală
Abilități de operare PC

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 videoproiector
cursului
5.2. de desfășurare a
 videoproiector
seminarului/laboratorului

Obli
gator
ie

3
42
ore
44
35
50
9
20

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Prezentarea metodelor și tehnicilor de cercetare sociologică;
 Explicarea distincției dintre cunoașterea comună și cunoașterea științifică;
 Aplicarea metodelor și tehnicilor de cercetare sociologică în evaluarea programelor și politicilor
publice;
 Alegerea metodelor de cercetare adecvate în funcție de fiecare situație în parte;
 Prelucrarea datelor și informațiilor care permit evaluarea politicilor publice;
 Interpretarea datelor și formularea de concluzii relevante;
 Redactarea de rapoarte de cercetare și rapoarte de evaluare de programe și politici publice.





Competențe de comunicare a rezultatelor cercetării și evaluării către publicuri diverse;
Respectarea principiilor de etică și deontologie profesională în cercetare;
Competențe de lucru în echipă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor și tehnicilor de
cercetare sociologică și aplicarea lor în evaluarea programelor și
politicilor publice.
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoașterea și utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare
sociologică;
 Cunoașterea tipurilor de evaluare de politici publice și a modului în
care metodele și tehnicile pot fi aplicate în derularea de activități de
evaluare.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

1. Introducere: metodele de cercetare și evaluarea
2. Junk research - Ce este și ce nu este un raport de evaluare de
politici publice
3. Implicații ale exercițiilor de evaluare
4. Strategii de cunoaștere în evaluarea politicilor publice
5. Conceptualizare și măsurare. Modalități de estimare a
semnificației datelor
6. Analiza cantitativă și calitativă a datelor
7. Metode, tehnici și instrumente cantitative
8. Metode, tehnici și instrumente calitative
9. Metode aplicate în evaluarea politicilor publice
10. Formal și informal în practica evaluării. Interese diverse și
legitimitate
11. Elaborarea rapoartelor de evaluare. Obiectivitate și
subiectivitate în transmiterea de rezultate către beneficiari

Aplicații practice,
utilizarea de
demonstrații mediate
de calculator, discuții

Masteranzii sunt
încurajați să se implice
activ.

12. Comunicarea rezultatelor cercetării și evaluării
13. Discutarea preliminară a documentelor elaborate de
masteranzi
14. Discutarea preliminară a documentelor elaborate de
masteranzi
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
 Laboratorul este construit din unități de învațare și formare similare celor cuprinse de laboratoare echivalente
din universități ale Europei Occidentale și ale Statelor Unite ale Americii. De asemenea, sunt utilizate rapoarte

de evaluare actuale ale unor programe și politici publice din spațiul românesc și european.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
Participare activă la seminar și Evaluare pe parcurs
elaborarea unei strategii de
10.5 Seminar/laborator evaluare
Realizarea unui raport de
Evaluare sumativă
evaluare
10.6 Standard minim de performanţă
Realizarea strategiei de evaluare și a raportului de evaluare

2x30%

40%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.......................

.............................................

.............................................

Data avizării în departament

Semnătura director departament

.......................

.............................................

