Descrierea programului de Master MSP

Programul de studii universitare de masterat “Managementul Serviciilor Publice”
se încadrează în politica generală a universităţii de formare de specialişti cu pregătire
superioară pentru învăţământ, ştiinţe economice şi administrative, într-un domeniu de
mare actualitate şi cu ţintă pe termen lung – sisteme de servicii. În concordanţă cu
politica generală a universităţii, programul “Managementul Serviciilor Publice”
pregăteşte specialişti in crearea, proiectarea, implementarea, operarea şi managementul
sistemelor pentru servicii în administraţia publică, cu integrarea rapidă a absolventilor
pe piaţa muncii şi care vor contribui decisiv la dezvoltarea în România a societăţii
informaţionale, bazate pe cunoaştere, cu deschidere catre domeniul de maxima
actualitate – servicii cu valoare adaugată, intensive în cunoaştere, care asigură bunăstare
economică şi creşterea calităţii vieţii. Această orientare ţine cont de viabilitatea
sistemelor economice ale societăţii, în care schimbarea rolurilor ocupaţionale reprezintă
un fenomen real, important pentru calitatea vieţii, iar structurile şi mecanismele coevoluează în sensul îmbunătăţirii rezultatelor co-creării repetate de valoare.
Programul “Managementul Serviciilor Publice” se adresează în principal
studenţilor absolvenţi ai ciclului de licenţă dintr-o facultate de profil având domenii de
studii Ştiinţe Economice şi Administrative, dar poate fi urmat şi de studenţi absolvenţi
ai unor facultăţi cu profil tehnic, socio-umanist etc., completând astfel pregătirea de
bază a absolvenţilor unui ciclu de licenţă.
Sintetizând rezultate recente privind dinamica ocupatională în domeniul serviciilor,
s-a evidentiat că, în medii complexe, asigurarea viabilitătii pe baza ocupatiilor implică
capacitatea resursei umane de a decide si de a rezolva probleme. În sistemele de tip
serviciu, majoritatea problemelor fundamentale de alocare a resurselor cu care se
confruntă continuu entitătile impun alegerea lantului de activităti executietransformare/copiere-inovare, adică, dupa cum s-a mentionat, necesitatea prezentei
persoanelor cu pregătire în I si în T.
În prezent, profesiile arata că, în abordarea serviciului ca sistem, se caută sa se
înteleagă atât părtile interesate cât si resursele, adică structura; în perspectivă, se
estimează cresterea importantei disciplinelor pentru planificarea, proiectarea si
managementul sistemelor de tip serviciu, care caută să înteleagă tipurile de entităti de
sisteme de tip serviciu si interactiunile posibile dintre acestea, adică dinamica
sistemelor de tip serviciu. Totodată, la momentul actual, profesiile se pot grupa, în
functie de relatiile lor cu stiinta serviciilor astfel: (a) manageri, ingineri si consultanti,
cu rolul de a ameliora si evalua entitătile de sisteme de tip serviciu; (b) oamenii de
stiintă, proiectanti, antreprenori, responsabili cu inovatiile tehnice si în afaceri; (c)
angajatii obisnuiti în sistemele de tip serviciu, în număr în continuă crestere.
Programul de masterat “Managementul Serviciilor Publice” se caracterizează
printr-o abordare interdisciplinară, care permite acumularea de cunoştinţe de
management, marketing, finanţe, contabilitate, drept, precum şi formarea unor abilităţi
de comunicare, modelarea de concepte, management de proiecte etc., într-un mod care
permite studenţilor să dobândească cunoştinţe complexe despre sistemele de servicii şi
abilitatea de a lucra în echipe, de a lucra cu clienţii şi de a lucra eficient în sectorul
serviciilor publice pentru a crea valoare pentru clienţi. Programul acoperă o gamă largă
de aspecte privind ştiinţa serviciilor, inclusiv sisteme de servicii, crearea, modelarea şi
inovarea în servicii şi arhitecturi orientate către servicii (SOA). De asemenea,
programul explorează natura serviciilor publice, promovând o abordare

interdisciplinară care să permită inovarea în serviciile publice şi studierea tehnologiilor
şi a instrumentelor necesare pentru a genera inovaţie în industria serviciilor.
În acest context, programul de studii universitare de masterat “Managementul
Serviciilor Publice”, răspunde în totalitate cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie
a economiei europene a serviciilor bazată pe cunoaştere intensivă, asigurând
absolvenţilor competenţe adecvate cu necesităţile pentru calificările actuale şi
reprezintă un program care oferă absolvenţilor o pregătire ştiinţifică şi economică
modernă, de calitate şi competitivă care sa le permită angajarea rapidă dupa absolvire,
fiind perfect încadrat în politica universităţii ASE Bucureşti, atât din punct de vedere al
conţinutului şi structurii, cât şi din punct de vedere al aptitudinilor şi deschiderii
internaţionale oferite studenţilor.
- Relevanţa faţă de cerinţele tinerilor
Programul de studii universitare de masterat “Managementul Serviciilor Publice”
asigură pregătirea pe nivelul 7 al EQF (ciclul II Bologna – studii de masterat) pentru
studenţii care au absolvit ciclul de licenţă al programelor de studii Administrarea
Afacerilor, Management, Administraţie şi Management Public din domeniul
fundamental Stiinte Economice.
Programul de studii universitare de masterat “Managementul Serviciilor Publice”
îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în domeniul Administrarea Serviciilor
Publice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi economice valoroase, de a
contribui la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti şi
al lumii contemporane şi de se integra în societatea cunoaşterii. În particular, programul
are drept misiune specializarea absolvenţilor de învătământ superior economic într-un
domeniu de mare actualitate şi cu ţintă pe termen lung – proiectarea şi managementul
serviciilor din sectorul public.
În concordanţă cu politica generală a universităţii, programul pregăteşte specialişti
pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii şi care vor contribui decisiv la dezvoltarea în
România a unei economiei a serviciilor bazată pe cunoaştere intensivă, a societăţii
informaţionale şi a societăţii cunoaşterii. Societatea cunoaşterii reprezintă mai mult
decât societatea informaţională; ea este posibilă numai grefată pe societatea
informaţională şi nu poate fi separată de aceasta. În acelaşi timp, ea este mai mult decât
societatea informaţională prin rolul major care revine informaţiei – cunoaştere în
societate.
Programul de master are o componentă orientată spre cercetare -- Ştiinţa serviciilor
pentru dezvoltarea şi inovarea serviciilor publice cu suport TIC -- fiind un domeniu nou
de cercetare creat în urma apariţiei Directivei de servicii europene1. Studenţii care vor
urma cursurile acestui modul de master vor avea posibilitatea de a colabora cu instituţii
externe şi cu parteneri din industrie pentru elaborarea lucrării finale de disertaţie.
Obiectivele programului de master “Managementul Serviciilor Publice - MSP”
se incadreaza in viziunea generala de descoperire si intelegere a logicii intrinseci a
sistemelor complexe de servicii in administraţia publică si de stabilire a unui limbaj
comun si a unui cadru partajat pentru inovarea în servicii. Pentru aceasta, este necesară
o abordare interdisciplinara pentru educatie si cercetare în sistemele de servicii, pentru
formarea de competente specifice.
În economia românească, aflata în plin proces de modernizare, în care cererea
pentru servicii este în continuă crestere, pe de-o parte, iar infrastructura informatică a
atins deja un stadiu avansat atât tehnologic cât si ca pondere si prezentă în societate, pe

de altă parte, devine necesară competenta umană de specialitate care să fuzioneze cele
două realităti într-o retea eficientă si competitivă de sisteme de tip serviciu.
Se impune astfel necesitatea de a analiza oportunitatea si caracteristicile unor noi
competente si profiluri ocupationale în România, care, respectând cadrul legal în
vigoare si beneficiind de rezultatele recente ale cercetărilor pe plan international si
national în domeniu, să permită stabilirea de strategii educationale adecvate, pe termen
mediu si lung, economiei moderne axate pe servicii.

