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Programul de master Managementul Sectorului Public are ca obiectiv să contribuie la formarea unui corp
de funcţionari publici profesionişti cu abilităţi şi cunoştinţe adaptate la tendinţele actuale şi la dinamica
dezvoltării economico-sociale a ţării, oferind startul pentru o carieră profesională de succes în domeniu.
Programa masteratului este direct legată de necesităţile existente la nivelul administraţiei publice, urmărind:
 dezvoltarea cunoştinţelor de bază în domeniul ştiinţei administrative;
 dezvoltarea unor abilităţi manageriale şi a unei mentalităţi bazate pe necesitatea eficientizării
funcţionării serviciilor publice;
 dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiza statistică, evaluare etc.)
Absolvenţii programului de studii de master de Managementul Sectorului Public vor putea să lucreze în
instituţii publice, dar şi în asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor,
candidând cu succes pentru posturi din următoarele categorii:
 Manager proiect;
 Administrator public;
 Consilier administraţie publică;

 Consultant în administraţia publică;
 Referent de specialitate în administraţia publică;

Studiile în cadrul specializării Managementul Sectorului Public urmăresc să ajute masteranzii:
 să devină LIDERI şi să înţeleagă misiunile organizaţionale, etica şi interesul public, să gestioneze
conflictele şi să valorizeze diversitatea şi multiculturalismul
 să fie MANAGERI şi să analizeze structurile şi procesele organizaţionale, bugetele si normele
juridice
 să înţeleagă LUCRUL IN ECHIPA şi nevoia de a fi responsabil
 să INOVEZE, prin însuşirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor
organizaţionale şi asumarea riscului
 să CERCETEZE, pentru a realiza proiecţii manageriale, a analiza opinia publica si a elabora proiecte
de politici publice
 să COMUNICE şi să înţeleagă nevoile comunităţilor pe care le reprezintă.
Programul asigură pregătirea absolvenţilor pe două direcţii de studiu: cunoştinţe economice de bază,
respectiv cunoştinţe de management.
Pregătirea economică de bază include disciplinele:
Elemente de economie publică , Finanţe publice şi buget, Contabilitate în sectorul public , Dreptul administrativ

Pregătirea de specialitate în Management include discipline care se pot grupa în mai multe categorii:
 Management:Managementul parteneriatului public-privat , Managementul proiectelor ,Managementul strategic ,
Managementul instituţiilor publice, Managementul resurselor umane în administraţia publică
 Comunicare şi deontologie în sectorul public :Tehnici de negociere şi comunicare , Deontologia funcţionarului
public, Marketing public.
 Statistică şi prognoză : Statistica în sectorul public , Previziune economică şi socială
 Strategii şi politicii în administraţia publică :Instituţii şi politici europene , Dezvoltare şi planificare urbană
 Informatică și modelare în administraţia publică : Informatică în administraţia publică, Metode de modelare în
administraţia publică

Programul de master Managementul Sectorului Public este acreditat şi funcţionează cu respectarea
tuturor prevederilor legale, absolvenţii săi bucurându-se de toate drepturile conferite de promovarea
masterului.

