ARTA ȘI ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE:
DE LA TEORIE LA PRACTICĂ
Concursul deciziilor administrative
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice anunță concursul deciziilor
administrative în cadrul manifestărilor științifice dedicate studenților DONARIS 2017.
Echipe constituite din 3 persoane – câte un student din fiecare an de studiu de la
specializarea Administrație publică - vor demonstra arta și știința administrării luând o
decizie originală, reală și oportună pentru soluționarea unei situații-problemă. Situațiaproblemă este identificată de echipe, fiind surprinsă într-o fotografie digitală. De o
asemenea manieră, studenții își voi evalua nivelul de pregătire la care se află, își vor
verifica abilitățile de lucru în echipă, își vor pune în valoare cunoștințele teoretice
dobândite în procesul pregătirii profesionale.
Etape concurs, condiții de participare:
Prima etapă a concursului presupune:
a) Constituirea echipei;
b) Identificarea unei situații-problemă. Situația-problemă este surprinsă într-o fotografie
digitală. Fotografia (numai în format JPG) va avea latura mare de fix 750 de pixeli, nu
va depăși 250 kb, va fi fără rama, semnătură, dată, watermark sau alte înscrisuri.
c) Formularul de participare (un formular semnat de toți membrii echipe) și fotografia
vor fi transmise pe adresa organizatorilor.
d) Cu o săptămână înainte de desfășurarea concursului, echipelor le vor fi puse la
dispoziție albumul cu toate fotografiile intrate în concurs.
Etapa a doua:
Pe baza imaginii, selectată aleatoriu, echipele:
a) Identifică problema;
b) Decid modalitatea de soluționare, formulând premisele teoretice, juridice și sociale pe
baza cărora își fundamentează decizia.
Pentru fundamentarea deciziei se alocă 30 de minute.
Prezentare orală – 5 minute.
Echipa câștigătoare va fi desemnată de un juriu format din cadre didactice ale facultății.
Calendarul concursului:





Termen limită pentru înscriere Transmiterea albumului cu fotografii
echipelor înscrise la concurs Desfășurarea concursului
Premierea echipei câștigătoare

14 aprilie, 2017
27 aprilie, 2017
4 mai, 2017
4 mai, 2017

Formularele de participare și fotografiile vor fi transmise la adresa:
valentina.cornea@ugal.ro

