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 FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2. Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie 

Contemporană 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe Politice 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii Studii de securitate în limba engleză 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introduction in Administrative Law 

2.2. Titularul activităţilor de curs Dr. Mihaela Morar (Gavrilă) 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Dr. Mihaela Morar (Gavrilă) 

2.4. Anul de 
studiu  

II 
2.5. 
Semestrul  

I 
2.6. Tipul de 
evaluare 

C 
2.7. Regimul  
disciplinei 

DS 
 

   

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul 
de învăţământ  

42 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                           Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 

şi pe teren  

20 

Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri  20 

Tutoriat  15 

Examinări  8 

Alte activităţi: - 
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3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului/  

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C1Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul 
proceselor europene si internationale 
C3Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si 
afacerilor europene 
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CT2 Participarea la realizarea unui proiect în echipa cu asumarea de roluri 
specific 
CT3 Identificarea nevoii de formare profesionala si realizarea unui plan de 
dezvoltare în acest sens, prin utilizarea eficienta a surselor si resurselor de 
comunicare si formare profesionala (internet, baze de date, cursuri on-line, 
biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Principalul obiectiv al cursului si al semninariilor consta 
în familiarizarea studentilor cu principiile metodologiei 
si conceptele aferente cercetarii sociale. Expunerea tip 
PPT, comunicarea interactiva si activitatile de grup vor 
urmari aprofundarea întelegerii aspectelor de baza ale 
cercetarii calitative si cantitative, folosite în cercetarea 
sociala. 
 

7.2 Obiective specifice 
 
 

� Identificarea necesitatii si oportunitatii metodelor 
cercetarii sociale în lumea contemporana; 

� Identificarea metodei adecvate de cercetare în functie de 
obiectivele urmarite;  

� Evaluarea avantajelor si dezavantajelor fiecareia dintre 
metodele de cercetare sociala; 

� Promovarea spiritului de munca în echipa, aferent 
strategiilor de activitate; 

� Dezvoltarea aptitudinilor manageriale pentru 
conducerea proiectelor de cercetare sociologica. 



3 
 

 

8. Content 

8.1 Courses Teaching Methods Observations 

1. Public administration- an overview  Interactive lecture  
2. Central public administration  Interactive lecture  
3. Local public administration  Interactive lecture  
4. The validity of the administrative 

act 
 Interactive lecture  

5. Consultative procedures  Interactive lecture  
6. Administrative contracts  Interactive lecture  
7. Public service (I)  Interactive lecture  
8. Public service (II)  Interactive lecture  
9. Administrative litigation (I)  Interactive lecture  
10. Administrative litigation (II)  Interactive lecture  
11. Administrative litigation (III)  Interactive lecture  
12. Administrative-territorial units  Interactive lecture  
13. Conclusions (I)  Interactive lecture  
14. Conclusions (II)  Interactive lecture  

 

8.2 Seminaries Teaching Methods Observations 

1. Public administration- an overview Debate, analysis  

2. Central public administration Debate, analysis  

3. Local public administration Debate, analysis  

4. The validity of the administrative 
act 

Debate, analysis  

5. Consultative procedures Debate, analysis  
6. Administrative contracts Debate, analysis  

7. Public service (I) Debate, analysis  

8. Public service (II) Debate, analysis  

9. Administrative litigation (I) Debate, analysis  

10. Administrative litigation (II) Debate, analysis  

11. Administrative litigation (III) Debate, analysis  

12. Administrative-territorial units Debate, analysis  

13. Conclusions (I) Debate, analysis  

14. Conclusions (II) Debate, analysis  
 
Bibliografie 

� Mihaela Gavrilă, Human Rights Protection System. A Comparative study- Council of 
Europe- the European Union, Ed. Napoca Star.  

� Tudor Drăganu, Actele administrative şi faptele asimilate lor supuse controlului judecătoresc 
pe baza Legii nr. 1/1967, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1970; 

� Lucian Chiriac, Activitatea autorităŃilor administraŃiei publice, Accent, Cluj Napoca, 2001; 
� D. C. Dragoş, Recursul administrativ şi contenciosul administrativ, Editura All Beck, 2001;  
� T. Drăganu, Introducere în teoria şi practica statului de drept, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1992; 
� Martine Lombard, Droit administratif, 3eedition, Editions Dalloz, Paris, 1999;  
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� Dana Apostol Tofan, Puterea discreŃionară şi excesul de putere al autorităŃilor publice, 
Editura All Beck, 1999; 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul 

aferent programului 

• Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate in tara si 
strainatate; 

• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor 
institutiilor de profil sau al unor conferinte stiintifice internationale, inclusiv dezbateri in 
cadrul revistelor de circulatie internationala. 

 

10. Evaluare 

Tip de 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere  
din nota 

finală 
10.4. Curs Însușirea informaţiilor aferente cursului și 

bibliografiei obligatorii. 
 

Examen 
scris 

 
 

 

10.5. Seminar � Elaborarea unui eseu 
� Elaborarea unei recenzii 
� Elaborarea unui lucrari stiintifice 

 
 

30% 
 

10.6. Standard minim de performanţă  
 
 

 


