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MISIUNE ȘI OBIECTIVE FORMARE PROFESIONALA MASTERE DOMENIUL ȘTIINȚE 

ADMINISTRATIVE 

 

In cadrul FSJSP, funcționează un număr de 2 programe de studii universitare de master 

profesionale în domeniul științelor administrative, după cum urmează : 

- Administrație Publică și Integrare Europeană (APIE);  

- Guvernanță și Cooperare Transfrontalieră în Administrația Publică 

(GCTAP). 

Misiunea de bază a programelor de master vizează pregătirea absolvenților programului 

de licență Administrație publică care își continuă studiile la ciclul II  în problematici aprofundate ale 

domeniului științelor administrative și regionale, pentru a le permite astfel să deprindă cele mai bune 

competențe și aptitudini profesionale în cadrul diferitelor domenii de specialitate acoperite de 

programele de master enunțate anterior. Astfel, aceste programe de master urmăresc asigurarea unui 

nivel de calificare adecvat, care să permită absolvenților o inserție rapidă pe piața forței de muncă. 

Strategia programelor de studii din domeniul de master Științe administrative converge planului 

strategic al Universității ,,Dunarea de Jos” din Galați și urmărește asigurarea continuității, 

complementarității și sustenabilității studiilor licenţă-masterat, în acord cu cele mai moderne concepte 

de la nivel național și internațional. 

Obiectivele generale ale acestor programe de studii universitare de master sunt acelea de 

a instrui absolvenții programului de licenţă Administrație publică şi pe cei care profesează deja, 

vizând o serie de competențe profesionale și de cercetare, după cum urmează : 

 asigurarea unui echilibru între cunoștințele generale şi cele de specialitate, astfel încât 

absolvenții să fie calificați pentru practicarea diferitelor profesii specifice; 

 dobândirea de către absolvenţi a unor capacităţi superioare de analiză şi sinteză în cadrul 

domeniilor respective de specialitate; 

 deprinderea competențelor necesare pentru dezvoltarea unor activități de cercetare teoretică 

și/sau aplicativă, cu accent pe disciplinele acoperite de fiecare dintre programele de master, în deplină 

legătură cu cele mai bune practici de cercetare în domeniu; 

 acumularea unor cunoştinte aprofundate şi specializate care să asigure reproducerea şi 

înţelegerea proceselor generale şi specifice domeniului Științelor administrative și a sub-domeniilor 

specifice acoperite de programele de studii de master, precum şi stabilirea de relaţii cu alte discipline 
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şi arii profesionale care să întregească cunostinţele absolvenților la sfârșitul programelor de studii de 

master. 

În ceea ce privește competențele profesionale specifice, acestea se disting în funcție de 

specificul fiecărui program de master. 

Administrație Publică și Integrare Europeană (APIE) este conceput ca un program de 

studii menit să ofere programe formative ca master profesional. Programul are structura flexibilă și 

răspunde cerințelor unor programe de masterat dinamice, având totodată o puternică componentă de 

aprofundare a cunoștințelor într-o formă avansată. 

Prin derularea acestui program de master se urmăresc: 

1. crearea unui pol de învățământ superior și de cercetare pentru un domeniu important al 

Științelor administrative, aliniat la strategiile naționale și europene; 

2. formarea resursei umane la nivel național specializată în domeniu pentru activități 

profesionale și competențe de cercetare pentru studii doctorale; 

3. modernizarea activităților didactice și profesionale și corelarea acestora cu cele din aria 

europeană de învățământ superior și cercetare de excelență; 

4. aprofundarea cercetării universitare multidisciplinare și crearea unei rețele naționale 

formate din nuclee de formare și cercetare de elită în cadrul universităților din România; 

5. asigurarea condițiilor necesare participării la rețele și programe internaționale de formare 

profesională și cercetare în domeniul Științelor administrative. 

 Programul de studii analizat este compatibil cu alte programe de master în domeniul 

Științelor administrative derulate la nivel european în universități cu care Facultatea de Științe 

Juridice, Sociale și Politice realizează schimburi (ERASMUS+) și parteneriate avantajoase pentru 

studenți și comunitatea academică. 

 Grupul țintă căruia i se adresează formarea cuprinde: 

1. absolvenți ai facultăților/programelor de studii de profil din universități interesați în 

ocuparea unor funcții de decizie; 

2. absolvenți ai unor facultăți de specialitate interesați în dezvoltarea competențelor necesare 

pentru activități de cercetare și educație în domeniu; 

3. absolvenți ai unor facultăți de specialitate interesați în ocuparea unor poziții manageriale în 

structurile administrative, de cercetare și educație, inclusiv la nivel european. 

 Departamentul organizator al masterului APIE este Științe Administrative și Studii 

Regionale. 

 Misiunea didactică și de cercetare a programului de studii este elaborată în acord cu 

misiunea facultății și a departamentului organizator și vizează obiective generale și specifice cu 

referire la: 



1. programele formative, prin creșterea eficienței și a calității activităților de predare-

învățare-evaluare; 

2. creșterea interesului masteranzilor pentru perfecționarea profesională și cercetarea 

științifică prin antrenarea în activitățile educative și de cercetare; 

3. dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru învățământ și cercetare prin atragerea de 

fonduri structurale, proiecte inițiate și derulate în cadrul Centrului de cercetare al facultății;  

4. creșterea competitivității școlii gălățene în domeniul Științelor administrative și regionale, 

a prestigiului și a vizibilității comunității academice prin publicații recunoscute pe fluxul principal, 

participarea la manifestări de prestigiu, premii, reprezentări în asociații profesionale de prestigiu și 

comisii reprezentative în domeniul educației și a cercetării științifice din învățământul superior; 

5. formarea continuă a studenților și a cadrelor didactice în acord cu cele mai moderne 

tendințe de la nivel european prin promovarea programelor de mobilități; 

6. promovarea principiilor eticii universitare și a deontologiei profesionale; 

7. transferul informațiilor și implementarea rezultatelor cercetării în cooperare cu 

organizațiile funcționale, în ideea de a promova noile metode de cercetare a pieței de dezvoltare și de 

diversificare a domeniilor de activitate strategice. 

Obiective strategice: 

1. promovarea unui nou sistem de management al calității în învățământul superior; 

2. integrarea programelor de studii de masterat proprii în spațiul academic european și în cel 

al cunoașterii; 

3. modernizarea procesului de învățământ; 

4. dezvoltarea aptitudinilor de cercetare și inovare; 

5. consolidarea relațiilor de cooperare internaționale în domeniul cercetării științifice și al 

învățământului superior; 

6. întărirea  relațiilor cu mediul economic real și modelarea programelor de masterat după 

cerințele acestuia. 

Obiective specifice 

1. atingerea competențelor profesionale vizate de programul de studiu de masterat; 

2. atingerea competențelor de cercetare la nivel profesional; 

3. interacționarea specialistului format cu mediul profesional real (colaborare, cercetare); 

4. pregătirea specialistului pentru operarea optimă în cadrul activităților din domeniul Științe 

administrative.  

 

Decan, 

Conf.univ.dr. George-Cristian SCHIN 


