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 studiu /
Calificarea

Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Sănătate Publică
Sănătate Publică
Licență
Sănătate Publică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Politici publice / Public policy
2.2 Titularul activităţilor de curs
Dr. Baba Cătălin
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Drd. Sandu Petru
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei DF

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
7
ore/saptamână
3.8 Total ore pe semestru
11
ore/semestru
3.9 Numărul de credite
6

2
28
ore
15
10
20
5
6

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/laboratorului



Participarea curs nu este obligatorie, dar este recomandată deoarece în
cadrul întâlnirilor de curs vor fi livrate informații esențiale domeniului
de redactare a lucrărilor științifice.
Studenții trebuie să participe la 11 seminarii dintr-un total de 14 pentru
a promova modulul (75% prezență).

6. Competenţele specifice acumulate










Competenţe profesionale
















Definirea politicilor de sănătate și înțelegerea cadrului de analiză a politicilor de sănătate
Înțelegerea procesului de dezvoltare a politicilor, a actorilor implicați și a influenței
acestora în fiecare fază a procesului
Identificarea dimensiunilor și a distribuției puterii în procesul de dezvoltare a politicilor
Definirea unui sistem politic și înțelegerea influenței diferitelor tipuri de sisteme asupra
procesului de dezvoltare a politicilor
Descrierea principalelor caracteristici a diferitelor modele de dezvoltare a politicilor
Explicarea rolului central al statului în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate
Identificarea și descrierea rolului organizațiilor private și a influenței în creștere a acestor
organizații în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate
Definirea agendei politice și înțelegerea procesului prin care anumite probleme sunt
prioritizate în raport cu celelalte
Explicarea rolului diferitelor categorii de persoane interesate în procesul de dezvoltare a
agendei politice
Descrierea rolurilor instituțiilor guvernamentale implicate in procesul de dezvoltare a
politicilor de sănătate
Înțelegerea relațiilor dintre instituțiile statului în procesul de dezvoltare a politicilor în
cadrul diferitelor sisteme politice
Definirea și descrierea grupurilor de interese în procesul de dezvoltare a politicilor de
sănătate
Explicarea procesului de tranziție de la guvernare la guvernanță
Explicarea strategiilor de tip top-down și bottom-up de implementare a politicilor de
sănătate
Descrierea facilitatorilor şi a barierelor în procesul de implementare a politicilor de
sănătate
Definierea politicilor informate de dovezi în domeniul sănătăţii
Înţelegerea diferitelor roluri ale dovezilor în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate
Identificarea facilitatorilor şi a barierelor pentru folosirea dovezilor din cercetare de către
dezvoltatorii de politici
Colectarea, analiza şi prezentarea datelor pentru procesul de analiză a politicilor de
sănătate
Înţelegerea conceptelor de advocacy şi lobby
Aplicarea metodelor şi a instrumentelor de advocacy pentru influenţarea procesului de
dezvoltarea a politicilor de sănătate
Definirea conceptului de Sănătate în toate politicile – Health in All Policies (HiAP) şi
înţelegerea bazei de dezvoltare şi a aplicabilităţii acestui concept

Competenţe
transversale







Capacitatea de analiză şi sinteză critică a politicilor de sănătate
Identificarea actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate
Implicarea în activităţi de advocacy pentru îmbunătăţirea rezultatelor politicilor asupra
stării de sănătate a populaţiei
Lucrul în echipă
Prezentarea publică a rezultatelor lucrului în echipă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei



7.2 Obiectivele specifice













Acest curs își propune să introducă studenților principalele concepte
privitoare la procesul de formulare a politicilor publice în domeniul
sănătății, precum și instrumente de elaborare a unei analize de politică
publică cu scop formativ (analysis for policy), respectiv cu scop
evaluativ (analysis of policy)
Definirea politicilor de sănătate şi înţelegerea procesului de
dezvoltarea a politicilor de sănătate
Descrierea actorilor implicaţi şi a rolurilor acestora în dezvoltarea
agendei politice, respectiv în dezvoltarea, implementarea şi evaluarea
politicilor de sănătate
Discutarea modelelor teoretice de dezvoltare a politicilor şi a
utilizării acestor modele pentru înţelegerea proceselor de dezvoltare a
politicilor din viaţa reală
Înţelegerea rolurilor dovezilor în procesul de dezvoltare a politicilor
de sănătate şi a facilitatorilor şi barierelor în utilizarea dovezilor în
acest proces
Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru conducerea analizei de
politici de sănătate
Dezvoltarea capacităţii de a distinge între advocacy şi lobby şi
acumularea abilităţilor necesare pentru iniţierea unor activităţi de
advocacy
Înţelegerea importanţei dezvoltării şi aplicării conceptului de
Sănătate în toate politicile – Health in al Policies

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Definiția politicilor de sănătate
2. Exercitarea puterii în cadrul procesului de
formulare a politicilor de sănătate
3. Modele de dezvoltare a politicilor

Metode de predare
Prezentare orală
Prezentare orală
Prezentare orală

4. Actorii implicați în procesul de dezvoltare a
politicilor din sectoarele public și privat
5. Procesul de stabilire a agendei politice

Prezentare orală

6. Rolul organelor administrației publice centrale și
locale în adoptarea și implementarea politicilor de
sănătate

Prezentare orală

Prezentare orală

Observaţii

7. Grupurile de interese și influența acestora asupra
dezvoltării politicilor
8. Pricipalele teorii de implementare a politicilor

Prezentare orală

9. Politici informate de dovezi în domeniul sănătății

Prezentare orală

10. Definirea procesului de analiză a politicilor. 8 pași
în procesul de analiză a politicilor.
11. Parcugerea primilor patru pași în procesul de
analiză a politicilor
12. Parcurgerea următorilor patru pași în procesul de
analiză a politicilor
13. Lobby și advocacy

Prezentare orală

14. Sănătate în toate politicile – Health in All Policies
(HiAP)

Prezentare orală

Prezentare orală

Prezentare orală
Prezentare orală
Prezentare orală

Bibliografie
1.
2.
3.
4.

Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Second Edition (2012)
Dye T. Understanding Public Policy. Eight Edition, 1995.
Majchrzak A, Markus LM. Methods for Policy Research. Second Edition (2014).
Bardach E. A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold path to more effective problem
solving. Fourth Edition, 2012.
5. Bell E. Research for Health Policy. Oxford University Press, 2010.

8.2 Seminar / laborator
1. Definiția politicilor de sănătate

2. Exercitarea puterii în cadrul procesului de
formulare a politicilor de sănătate

Metode de predare
Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate
Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

3. Modele de dezvoltare a politicilor

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

4. Actorii implicați în procesul de dezvoltare a
politicilor din sectoarele public și privat

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

5. Procesul de stabilire a agendei politice

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

6. Rolul organelor administrației publice centrale și
locale în adoptarea și implementarea politicilor de

Aplicații practice și

Observaţii

sănătate

discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

7. Grupurile de interese și influența acestora asupra
dezvoltării politicilor

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

8. Pricipalele teorii de implementare a politicilor

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

9. Politici informate de dovezi în domeniul sănătății

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

10. Definirea procesului de analiză a politicilor. 8 pași
în procesul de analiză a politicilor.

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

11. Parcugerea primilor patru pași în procesul de
analiză a politicilor

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

12. Parcurgerea următorilor patru pași în procesul de
analiză a politicilor

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

13. Lobby și advocacy

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

14. Sănătate în toate politicile – Health in All Policies
(HiAP)

Aplicații practice și
discuții de grup
asupra conceptelor
abordate

Bibliografie
1.
2.
3.
4.

Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Second Edition (2012)
Dye T. Understanding Public Policy. Eight Edition, 1995.
Majchrzak A, Markus LM. Methods for Policy Research. Second Edition (2014).
Bardach E. A Practical Guide for Policy Analysis. The Eightfold path to more effective problem
solving. Fourth Edition, 2012.

5. Bell E. Research for Health Policy. Oxford University Press, 2010.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Cunoştinţele şi competenţele acumulate pe parcursul desfăşurării acestei materii le vor facilita
studenţilor dezvoltarea unei perspective informate în ceea ce priveşte procesul de dezvoltare a
politicilor de sănătate, de la faza de stabilire a agendei politice până la fazele de adoptare,
implementare şi evaluare a politicilor de sănătate – actorii implicaţi şi rolurile şi influenţele exercitate
de aceştia în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate. Studenţii vor avea de asemenea
oportunitatea de acumula cunoştinţele şi instrumentele necesare desfăşurării unei analize de politici şi
a unei acţiuni de advocacy, pentru a putea participa activ în procesul de dezvoltare a politicilor de
sănătate.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Examen final
Parcurgerea bibliografiei
obligatorii
Participare activă

Examen scris
Două examene parţiale

Proiect final de echipă

10.3 Pondere din
nota finală
50%
20% (2X10%)

Prezentări şi discuţii pe baza 10%
studiilor de caz
Analiza unei politici de
20%
sănătate locale

10.6 Standard minim de performanţă
 Pentru a promova această materie, studenta/studentul trebuie să demonstreze cunoştinţe aprofundate
asupra procesului de dezvoltare a politicilor de sănătate. De asemenea, studenta/studentul trebuie să
îşi îmbunătăţească abilităţile de gândire critică şi perspectivă sistemică pentru a putea conduce o
analiză de politici şi a putea fi capabil/ă să iniţieze un proces de advocacy pentru influenţarea
dezvoltării unei politici de sănătate.
 Criteriile minime pentru promovarea modului sunt: prezenţa de minim 75% la seminarii şi obţinerea a
minim 50% din puntajul aferent fiecărei metode de evaluare.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

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

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

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

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................

