
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Didactica Ştiinţelor Exacte 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Managementul curricular 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei 
PME5140 

Managementul programelor și proiectelor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr Timofte Roxana  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector Timofte Roxana 
2.4 Anul de 
studiu 

2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Opt. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 29 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 6 

Examinări  2 

Alte activităţi  

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Cunoştinţele de TIC din liceu 
4.2 de competenţe Studenţii să aibă 

 competenţe digitale de bază (editarea unui text simplu, introducerea de date 
în tabele, utilizarea internetului, realizarea unei prezentări) 

 cunoştinţe pedagogice şi didactice necesare pentru planificarea şi realizarea 
activitărţii de predare, învăţare şi evaluare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului  proiector, laptop/calculator; 

 cariocă, tablă albă, flipchart 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 proiector, laptop/calculator; 

 cariocă, tablă albă, flipchart 



6. Competenţele specifice acumulate 
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  proiectarea/planificarea programelor şi a activitatilor de (auto)formare si (auto)dezvoltare 

instituţionala şi personală (achiziţia abilităţilor  necesare ca  formator în domeniul educaţiei, în 
acord axiologic cu valorile sociale promovate; 

 utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de eficientizare a activitatilor 
profesionale şi de fundamentare, prin construirea de baze de date, a deciziilor manageriale (la 
nivelul instituţiei, al catedrelor, al claselor de elevi, precum şi la nivel individual). 

 implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor/proiectelor educationale (management de 
proiect); 

 organizarea, coordonarea si managementul resurselor umane, curriculare, materiale si financiare 
implicate în dezvoltarea de curriculum; 
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 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
C1. Proiectarea programelor educaţionale Prelegere, explicaţie, 

conversaţie 
 

C2 si C3. Evaluarea propunerilor de proiect. Criterii de 
evaluare 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

C4 si C5. Accesarea unor surse de finanţare Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

C6 si C7. Managementul programelor educaţionale Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

C8 si C9. Managementul financiar al proiectelor Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

C10 si C11. Managementul resurselor umane   
C12. Asigurarea calităţii pe parcursul derulării unui proiect Prelegere, explicaţie, 

conversaţie 
 

C13. Standarde şi criterii pentru evaluarea rezultatelor unui 
proiect 

Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

C14. Studii de caz Prelegere, explicaţie, 
conversaţie 

 

Bibliografie 
 Calota, M., Iosifescu, S., Jidveanu, O., 2002. Ghid pentru evaluarea proiectelor educaţionale europene, Agentia 

Nationala Socrates 
 Gherguţ, A., Ceobanu, C., 2009. Elaborarea şi managementul proiectelor în medii educaţioanle. Ghid practic. 

Iaşi, Polirom 
 Joiţa, Elena, 2000. Management educaţional. Iaşi, Polirom 
 Lessel, W., 2007. Managementul proiectelor. Cum să planificăm cu succes proiecte şi să le transpunem cu succes 

în practică. Bucuresţti, All. Pocket Bussines 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Formarea capacităţii necesare proiectării şi elaborării unor programe 
educaţionale 

 Formarea competenţelor de management de proiect 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

Studenţii să fie capabili: 
 să proiecteze şi să implementeze un proiect educaţional; 
 să evalueze o propunere de proiect; 
 să evalueze rezultatele derulălii unui proiect. 



 Marchiș, I., Timofte, R. S., (2017), Managementul programelor și proiectelor, Suport de curs elaborat în 
tehnologie ID, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

 Newton, R., 2008. Management de proiect pas cu pas. Cum să planificaţi şi să conduceţi un proiect de succes. 
Bucureşti, Meteor Press 

 Ortan, F., Chira, C., 2006. Indrumător metodic pentru managemnetul proiectelor educaţionale. Oradea, Editura 
Universităţii din Oradea 

 Shuster, C., Mocanu, M. 2005. Managementul proiectelor. Bucureşti, Editura CH Beck 
 Tudorică, R., 2005. Introducere în managementul educaţional. Bucureşti, Editura Meronia 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
S1 Întocmirea unei propuneri de proiect Conversaţie, metode 

cooperative 
Studenţii grupaţi câte trei întocmesc câte o 
propunere de proiect (tema, scop, obiective, 
grupul ţintă, activităţi) 

S2 si S3. Evaluarea propunerilor de proiect Conversaţie, metode 
cooperative 

Studierea criteriilor de evaluare pentru 
diferite tipuri de proiecte. Stabilirea unor 
criterii de evaluare pentru propunerile de 
proiect întocmite. Evaluarea proiectelor pe 
baza acestor criterii 

S4 si S5. Revizuirea propunerilor de 
proiect 

Conversaţie, metode 
cooperative 

Studenţii revizuiesc propunerile de proiect pe 
baza observaţiilor primite 

S6 si S7. Managementul programelor 
educaţionale 

Conversaţie, metode 
cooperative 

Fiecare grup de studenţi întocmeşte un plan 
pentru buna derulare a proiectului propus 

S8 si S9. Managementul financiar al 
proiectelor 

Conversaţie, metode 
cooperative 

Fiecare grup de studenţi întocmesc o listă cu 
materialele necesare pentru derularea 
proiectului, caută preţurile pe internet şi 
întocmesc bugetul proiectului 

S10 si S11. Managementul resurselor 
umane 

Conversaţie, metode 
cooperative 

Fiecare grup de studenţi întocmesc lista ta 
personalului necesar derulării proiectului 

S12. Asigurarea calităţii pe parcursul 
derulării unui proiect 

Conversaţie, metode 
cooperative 

Fiecare grup de studenţi discută măsurile ce 
trebuie luate pentru asigurarea calităţii pe 
parcursul derulării proiectului 

S13. Standarde şi criterii pentru evaluarea 
rezultatelor unui proiect 

Conversaţie, metode 
cooperative 

Fiecare grup de studenţi întocmeşte lista de 
rezultate şi modalitatea de evaluare ale 
acestora 

S14. Evaluarea propunerilor de proiect 
complete 

Conversaţie, metode 
cooperative 

 

Bibliografie 
 Boyle, Denis, 2001. Procesul de planificare strategică. În: Manualul Gower de management. Bucureşti, Editura 

CODECS 
 Calota, M., Iosifescu, S., Jidveanu, O., 2002. Ghid pentru evaluarea proiectelor educaţionale europene, Agentia 

Nationala Socrates 
 Cornescu, Viorel, Marinescu, Paul, Curteanu, Doru, Toma, Sorin 2004. Management. De la teorie la practică. 

Bucureşti, Editura Universităţii 
 Gherguţ, A., Ceobanu, C., 2009. Elaborarea şi managementul proiectelor în medii educaţioanle. Ghid practic. 

Iaşi, Polirom 
 Joiţa, Elena, 2000. Management educaţional. Iaşi, Polirom 
 Lessel, W., 2007. Managementul proiectelor. Cum să planificăm cu succes proiecte şi să le transpunem cu succes 

în practică. Bucuresţti, All. Pocket Bussines 
 Marchiș, I., Timofte, R. S., (2017), Managementul programelor și proiectelor, Suport de curs elaborat în 

tehnologie ID, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
 Newton, R., 2008. Management de proiect pas cu pas. Cum să planificaţi şi să conduceţi un proiect de succes. 

Bucureşti, Meteor Press 
 Ortan, F., Chira, C., 2006. Indrumător metodic pentru managemnetul proiectelor educaţionale. Oradea, Editura 

Universităţii din Oradea 
 Sadler, Philip., 2001. Principiile managementului. În: Manualul Gower de management. Bucureşti, Editura 

CODECS 
 Shuster, C., Mocanu, M. 2005. Managementul proiectelor. Bucureşti, Editura CH Beck 
 Tudorică, R., 2005. Introducere în managementul educaţional. Bucureşti, Editura Meronia 



 Turney, J., R., Smester, S., J., 2004. Manualul Gower de Management de proiect. Bucureşti, Editura CODECS  
 
9. Corelararea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În ultimii ani s-a pus accent pe elaborarea şi derularea proiectelor, astfel că conţinuturile acestei discipline sunt 
în concordanţă cu aşteptările politicilor educaţionale şi a aşteptărilor pieţei de muncă.  

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 
10.4 Curs Prezentarea propunerilor de 

proiect  
Examen oral. 25% 

10.5 Seminar/laborator Elaborarea unei propuneri de 
proiect 

Evaluarea propunerii de 
proiect 

75% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Să obţină o medie de minimum nota 5 pentru fiecare criteriu de evaluare. 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
18.04.2017    Lector Dr. Roxana Timofte                        Lector dr. Roxana Timofte 
 
                                                                     

 
Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

20.04.2017                     Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

  

 


