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Be CREATIVE, be INNOVATIVE!

I. Misiunea F.A.M.P.
Misiunea Facultăţii constă în pregătirea de specialişti cu studii superioare în
domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil.
Prin disciplinele integrate în planul de învăţământ se urmăreşte:
 Asigurarea unei pregătiri generale în domeniul administraţiei publice, cu
accent pe însuşirea cunoştinţelor de bază aferente domeniului ştiinţelor administrative,
economice şi juridice.
 Pregătirea şi perfecţionarea studenţilor pentru a deveni funcţionari publici de
carieră, care să se integreze în instituţiile şi autorităţile administraţiei publice,
răspunzând astfel unei nevoi reale de specialişti cu studii superioare în acest domeniu.
 Dezvoltarea unui spirit antreprenorial în domeniul afacerilor publice.
Pregătirea teoretică de specialitate a studenţilor, pe profilul facultăţii, este
completată cu activităţi practice realizate în cele patru laboratoare de care dispune
facultatea, cu dotare informatică adecvată dar şi în stagiile de practică de specialitate
ale studenţilor. Studenţii facultăţii au astfel, posibilitatea să îmbine pregătirea
teoretică cu activităţile practice.
Prin structura planului de învăţământ, programul de licenţă dezvoltă
dimensiunea economică, managerială şi juridică a pregătirii studenţilor, urmărindu-se
dezvoltarea capacităţii viitorilor funcţionari publici şi manageri publici de a coordona
schimbările determinate de procesul reformei în general şi de a gestiona interesele
instituţiilor publice în concordanţă cu aşteptările cetăţenilor şi a mediului de afaceri
din România.

II. Politica la nivelul F.A.M.P.
Politica şi obiectivele calităţii FAMP sunt în permanenţă analizate, actualizate
şi utilizate de managementul facultăţii ca modalitate de garantare a calităţii serviciilor
educaţionale şi au la bază politica şi obiectivele calităţii la nivel de ASE, precum şi
Hotărârea Senatului Universitar al ASE cu privire la asigurarea calităţii întregii
activităţi didactice şi de cercetare.
III. Obiectivele F.A.M.P. în domeniul calităţii
1. Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii din cadrul Facultăţii de
Administraţie şi Management Public în vederea creşterii eficienţei şi
eficacităţii acestuia;
2. Îndeplinirea standardelor naţionale şi europene în domeniul asigurării calităţii
în învăţământul superior;

3. Îmbunătăţirea calităţii procesului didactic şi de cercetare;
4. Dezvoltarea flexibilă a programelor de masterat ale FAMP astfel încât să se
asigure o pregătire omogenă a cursanţilor;
5. Extinderea şi diversificarea mobilităţilor studenţilor FAMP;
6. Internaţionalizarea activităţilor de învăţământ şi asigurarea transferului
european şi internaţional de informaţii ştiinţifice la nivelul departamentului şi
a FAMP;
7. Dezvoltarea unor relaţii de colaborare sustenabile cu mediul extern pentru
promovarea calităţii corpului profesoral şi cursanţilor FAMP;
8. Întărirea cooperării internaţionale pentru realizarea unor programe comune de
educaţie şi cercetare;
9. Identificarea de noi oportunităţi şi dezvoltarea unor direcţii de cercetare de
excelenţă în domeniul administraţiei şi managementului public;
10. Creşterea numărului de articole şi studii ştiinţifice publicate în reviste sau
volume ale unor conferinţe indexate în baze de date internaţionale, în special
ISI;
11. Creşterea vizibilităţii FAMP în rândul potenţialilor stakeholderi (absolvenţi de
studii medii, absolvenţii ciclului licenţă, absolvenţii ciclului masterat,
angajatorii absolvenţilor FAMP, mediul de afaceri, sectorul nonguvernamental etc.)
12. Implicarea activă a comunităţii studenţeşti de la nivelul FAMP în
managementul facultăţii;
13. Implicarea activă a întregii comunităţi academice în ridicarea nivelului
calitativ al activităţilor desfăşurate la nivelul facultăţii, pe fondul dezvoltării
unei veritabiel culturi a calităţii;
14. Promovarea unor sisteme de asigurare a calităţii educaţiei pentru îndeplinirea
cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi a celorlalţi stakeholderi.

IV. Valorile F.A.M.P.
PROFESIONALISM în desfăşurarea activităţilor didactice, de cercetare şi de
conducere a facultăţii, ceea ce înseamnă calitate, entuziasm, bună pregătire,
responsabilitate şi motivaţie corespunzătoare.
FERMITATE în principiile şi valorile eticii profesionale şi flexibilitate în
aplicarea lor.
TRANSPARENŢĂ în activitatea didactică, de cercetare, de administrare şi
conducere a facultăţii
CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE în procesele didactice, de cercetare şi de
management
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