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A tantárgy szakmai tartalma

Kompetenciák leírása

Tantárgyi tematika heti bontásban

Az állam természetének és működésének számos elméleti, illetve a
gyakorlati alkalmazáshoz kapcsolódó, egymással gyakran ellentétes
szempontok és trendek mentén formálódó koncepciója alakult ki.
koncepciója alakult ki. Az elmúlt évtized történései megerősítették a
jó kormányzás állam-központú megközelítését, amely az állami
felelősségvállalás területeit és kapacitásait, a kormányzati képességek,
a teljesítmény, valamint annak minőségét megalapozó, többféle
aspektusból történő mérését és értékelését állítja középpontba. A
kurzus az elméleti keretek bázisán a kormányzati teljesítménymérés
és értékelés tény-alapú, esettanulmányok bevonásával történő
megismertetésére és gyakorlati alkalmazásának elsajátítására
vállalkozik.

A hallgatók az empirikus társadalomtudományi kutatás átfogó
keretében megismerik és alkalmazzák a kormányzás és a kormányzati
teljesítménymérés koncepcióit, fogalmait, nemzetközi és hazai
eszköztárát és modelljeit. Elsajátítják és alkalmazzák az önálló
adatgyűjtéshez és értékelshez szükséges ismereteket, kompetenciákat.
A gyakorlat-és elemzésorientált megközelítés hozzájárul a hallgatók
stratégiai gondolkodásának, probléma felismerő, elemző és megoldó
1) Az állam és a kormányzás alapkategóriái, koncepcionális és
fogalmi keretei
2) Az állami szerepvállalás tendenciái, az kormányzás állam-centrikus
megközelítése
3) A "jó állam" és a "jó kormányzás" összefüggései
4) A kormányzati teljesítménymérés cél-és eszközrendszere
5) A kormányzati teljesítménymérések legfontosabb mmodelljei és
módszerei
6) Mérési problémák a közpolitikai folymatokban
7) Stratégiai tervezés a közpolitikában, a kiegyensúlyozott
mutatószámrendszer közszektorra alkalmazott változata
8) Az evalvációkutatás alapfogalmai, a ténytudás szerepe a
közpolitikában
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9) Az indikátor fogalma, kiválasztásának szempontjai
10) A statisztikai analízis és a döntéstámogató adatok viszonya
11) A hatékonyság és az eredményesség mérése és javítása a
közpolitikai programok végrehajtásában
12) Az empirikus adatok feldolgozása a közpolitikai programok
értékeléséen a költség-haszonelmélet és alternatívái
13) A szabályozási hatásvizsgálat szerepe a közpolitikai
folyamatokban, az indikátorok szerepe a hatásvizsgálatban
14) A hatásvizsgálat szerepe az Európai Unióban, ahatásvizsgálatok
felülvizsgálata
15) A közérdek szerepe és maximalizálása a közszektor döntéseiben,
az etika szerepe a fenntartható kormányzásban
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