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Obiective generale şi specifice pentru cursul 

Policy Dialog: Opinia publică în Uniunea Europeană

Prof. univ. dr. Paul Dobrescu
Conf. univ. dr. Nicoleta Corbu

Stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale unui curs reprezintă un pas cheie în
realizarea conţinuturilor conceptuale ulterioare, pe parcursul elaborării cursului. Ele decurg
din urmărirea competenţelor generale şi specifice pe care acest curs îşi propune să le formeze,
prin operaţionalizare. Cursul este unul preponderent teoretic, de aceea şi obiectivele sunt cu
precădere teoretice. Totuşi, competenţele (şi deci şi obiectivele) pot avea valenţe aplicative de
tip  strategic.  Din  punct  de  vedere  teoretic,  cursul  îşi  propune  să  faciliteze  înţelegerea  şi
interpretarea conţinuturilor legate de Uniunea Europeană, opinie publică, sefră publică criza
Uniunii  europene etc.  Din punct  de vedere al  dimensiunii  aplicative,  strategice,  cursul  îşi
propune să formeze capacitatea de înţelegere, discutare critică şi proiecţie de viitor în legătură
cu Uniunea Europeană. În acelaşi timp cursul îşi propune să formeze capacitatea de construire
a unor instrumente de măsurare a opiniei  publice,  precum şi capacitatea de interpretare a
rezultatelor unor cercetări pe baza acestor tipuri de măsurare. 

În acest  context,  vom defini în continuare obiectivele generale ale cursului şi apoi
obiectivele specifice, defalcate pe tipuri de conţinuturi conceptuale. Din aceste obiective va
decurge şi structura cursului şi tipurile de strategii metodologice ce vor sta la baza elaborării
cursului.
Obiective generale

O1 Formarea  unor  noţiuni  de  bază  cu  privire  la  policy  dialog,  opinie  publică,  Uniunea
Europeană
O2 Formarea unor noţiuni de bază cu privire la concepte precum: „policy dialog”, „opinie
publică”, „sferă publică”, „măsurarea opiniei publice”
O3 Înţelegerea  problemelor  legate  de  formarea  opiniei  publice  în  Uniunea  Europeană  în
contextul crizei
O4 Formarea capacităţii de înţelegere, discutare critică şi proiecţie de viitor în legătură cu
Uniunea Europeană

Obiective specifice

Tema 1: Opinia publică: cadru teoretic

O1 Să înţeleagă conceptul de „opinie publică” şi implicaţiile sale sociale
O2 Să identifice problemele opiniei publice
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O3 Să înţeleagă principiile şi caracteristicile opiniei publice
Tema 2: Masurarea opiniei publice: sondaje de opinie 

O1 Să înţeleagă cum se măsoară opinia publică
O2 Să identifice problemele tipice de măsurare a opiniei publice
O3 Să înţeleagă efectele sondajelor de opinie şi consecinţele lor sociale

Tema 3: Opinia publică în Uniunea Europeană

O1 Să înţeleagă mecanismele formării opiniei publice în Uniunea Europeană
O2 Să identifice tipuri de atitudini faţă de Uniunea Europeană
O3 Să înţeleagă atitudinile eurooptimiste şi eurosceptice în contextul crizei 

Tema 4: Măsurarea opiniei publice în Uniunea Europeană: Eurobarometre 

O1 Să înţeleagă cum se măsoară opinia publică în Uniunea Europeană
O2 Să identifice principalele măsurători tipice din Eurobarometre
O3 Să analizeze modul în care se măsoară încrederea în instituţiile europene
O4 Să analizeze modul în care se măsoară beneficiile integrării europene
O5 Să analizeze modul în care se măsoară percepţiile legate de direcţia în care se îndreaptă
Uniunea Europeană
O6 Să analizeze modul în care se măsoară susţinerea pentru lărgirea Uniunii Europene

Tema 5: Uniunea Europeană: Centru vs. Periferie 

O1 Să înţeleagă criteriile pornind de la care se operează cu distincţia  centru vs.  periferie în
Uniunea Europeană
O2 Să înţeleagă şi să analizeze critic disparităţile dintre statele membre
O3 Să identifice slăbiciunile Sistemului Monetar European

Tema 6: De la opinie publică la sferă publică

O1 Să definească noţiunea de sferă publică
O2 Să înţeleagă distincţia sferă publică vs. sfere publice
O3 Să înţeleagă noţiunea de sferă publică europeană 
O4 Să identifice diferitele tipuri de sfere publice europene
O5 Să analizeze critic problematica sferei publice europene

Tema 7: Uniunea Europeană în criză

O1 Să inţeleagă contextul social, economic şi politic al crizei
O2 Să identifice reacţiile instituţionale la criză
O3 Să identifice momentele cheie în gestionarea crizei europene
O4 Să înţeleagă posibilele explicaţii ale crizei

Tema 8: Uniunea Europeana incotro?
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O1 Să analizeze perspectivele de viitor ale proiectului european din perspectivă economică
O2 Să analizeze perspectivele de viitor ale proiectului european din perspectivă politică
O3 Să analizeze perspectivele de viitor ale proiectului european din perspectivă culturală
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