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ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

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

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   



3 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 


	24 Anul de studiu: II
	25 Semestrul: 3
	26 Tipul de evaluare: Colocviu
	27 Regimul disciplinei: DF
	oreTutoriat: 10
	41 de curriculum: • Nu este cazul 
	71 Obiectivul general al disciplinei: • Acomodarea cu teoria, istoria şi practica managementului de proiecte
	72 Obiectivele specifice: • Dezvoltarea abilităţilor de inţelegere a mecanismelor managementului de proiecte• Familiarizarea cu proiectelor derulate in Uniunea Europeană si  in celelalte organizatii internationale• Identificarea corectă a diferitelor abordari ale managementului de proiecte• Capacitatea de a realiza analogii intre diversele tipuri de proiecte cu inplicatii in procesul elaborării politicilor europene 
	81 CursRow1: 1.Managementul de proiecte– Noţiuni introductive
	81 CursRow2: 2. Proiecte si Programe definitii, functii/ evolutia conceptelor
	81 CursRow3: 3. Proiectele internationale/ europene clasificari / tipologii/
	81 CursRow4: 4. Elementele componente ale ciclului de viata al proiectelor
	Bibliografie: • Chirileşan, Dan, Gestiunea Proiectelor- Teorie şi modele,  Ed. a II- a, Editura Universităţii,, Al. I. Cuza” Iaşi , 2008• Kerzner, Harold, Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 10th Edition, New Jersey, John Wiley&Sons, Inc,  2009• Turner, J. Rodney, Stephen J. Simster (coord ed.), Manual Gower de  Management de Proiect,  ediţia a treia, Codecs, 2004• Held, D., A. Mc Grew, D. Goldblatt, J. Perraton, Transformări globale-Politică economie şi cultură, Polirom, Bucureşti, 2004• Hen, C., J. Leonard – Europa, Editia I, Humanitas, Bucureşti, 1992• Lock, Dennis, Manangementul proiectului, Ed. a- 9-a , Editura Monitorul Oficial RA, Bucureşti, 2010 • Luţaş, Mihaela, Integrarea economică europeană, Bucureşti, Editura Economică, 1999
	82 Seminar  laboratorRow1: 1. Managementul de proiecte in contextul globalizarii
	Metode de predareRow1_2: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_3_3: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow2: 2. Proiectele europene- cheia succesului constructiei UE 
	Metode de predareRow2_2: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_6_3: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow3: 3. Principalele directii de actiune ale proiectelor internationale/ europene
	Metode de predareRow3_2: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_9_3: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow4: 4. Indicatori de succes si insucces in cadrul proiectelor internationale/ europene
	Metode de predareRow4_2: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_12_2: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow5: 5. Studii de caz privind ciclul de viata al proictelor
	Metode de predareRow5_2: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_15_3: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow6: 6. Elaborarea propunerii de proiect
	Metode de predareRow6: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_18_2: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow7: 7. Avantajele si dezavantajele managementului prin proiecte 
	Metode de predareRow7: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_21_2: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow8: 8. Modul de evaluare a propunerilor de proiecte
	Metode de predareRow8: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_24_2: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow9: 9. Strategii manageriale utilizate in managementul proiectelor
	Metode de predareRow9: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_27: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow10: 10. Proiectele internationale in Romania- prezentare, analiza 
	Metode de predareRow10: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_30_2: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow11: 11. Proiectele europene in Romania- prezentare, analiza 
	Metode de predareRow11: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_33: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow12: 12. Avantaje si dezavantajele proiectelor internationale derulate in diverse zone ale lumii-studii de caz
	Metode de predareRow12: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_36: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow13: 13. Recapitularea principalelor notiuni teoretice ale managementului de proiecte
	Metode de predareRow13: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_39: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	82 Seminar  laboratorRow14: 14.  Analiza unui model de proiect-prototip
	Metode de predareRow14: Dialog, prezentari, auto-evaluare
	fill_42: Lecturi, fise tematice, studii de caz
	101 Criterii de evaluare: - capacitate de analiză a tipurilor de manegemente de proiecte în cadrul unei lucrări scrise pe o temă dată 
	102 Metode de evaluare: Colocviu
	fill_8: 60%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: - prezentare/eseu pe o temă aleasă din tematica până la mijlocul  semestrului (3-5 pag), 1 lucrare finală până la finele cursului (8-10 pag) 
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: - evaluare portofoliu de lucrari 
	fill_11: 40%
	fill_13_2: 0
	fill_14: - capacitatea de a utiliza conceptele de bază ale disciplinei - redactarea unui eseu pe o temă aleasă din bibliografie până la finele semestrului
	undefined_3: dr. Doru Cristian Todorescu
	undefined_4: dr. Doru Cristian Todorescu
	undefined_5: 
	Ciclul de studii: Masterat
	Programul de studii: Evaluare
	Titular curs: Dr. Doru Todorescu 
	Titular seminar: Dr. Doru Todorescu 
	ore / sapt: 2
	ore curs: 1
	ore seminar: 1
	ore plan: 28
	total ore curs: 14
	total ore seminar: 14
	studiu: 20
	documentare: 20
	pregatire: 20
	examinari: 6
	altele: 
	Total ore studiu individual: 76
	Total ore pe semestru: 104
	numar credite: 5
	de competente: • Nu este cazul 
	conditii curs: • Sala de curs/ flipchart/ platforma e-learning functionala 
	conditii seminar: • Sala de curs/ flipchart/ platforma e-learning functionala 
	competente profesionale: Gestionarea unui proiect pe baza regulilor Managementului de  proiecte- identificarea principalelor modele folosite in Managementului de  proiecte- aplicarea cunostintelor asimilate la diverse tipuri de proiecte- pregatirea de analize pe domeniul Managementului de  proiecte
	competente transversale: Participarea la realizarea unui proiectIdentificarea nevoii de formare profesionala si realizarea unu plan de dezvoltare in acest sens
	81 CursRow5: 5. Etapele mangementului prin proiecte
	Metode de predareRow1: Prelegerea, dialogul, simularea
	Metode de predareRow2: Prelegerea, dialogul, simularea
	Metode de predareRow3: Prelegerea, dialogul, simularea
	Metode de predareRow4: Prelegerea, dialogul, simularea
	Metode de predareRow5: Prelegerea, dialogul, simularea
	fill_3_2: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	fill_6_2: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	fill_9_2: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	fill_12: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	fill_15_2: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	coroborare: • Conţinutul şi metodele reflectă obiectivul major al cursului, familiarizează studenţii cu conceptul de programe internationale/ europene• Programele internationale/ europene sunt văzute ca procese dedicate si orientate inspre societate in ansamblul ei 
	Domeniul de studiu: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
	21 Denumirea disciplinei: Management de Proiecte
	8: Prelegerea, dialogul, simularea
	6: Prelegerea, dialogul, simularea
	7: Prelegerea, dialogul, simularea
	9: Prelegerea, dialogul, simularea
	11: Prelegerea, dialogul, simularea
	12: Prelegerea, dialogul, simularea
	13: Prelegerea, dialogul, simularea
	14: Managementului de  proiecte 
	10: Managementului de  proiecte 
	222: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	111: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	333: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	555: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	444: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	666: Managementului de  proiecte 
	777: Managementului de  proiecte 
	888: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	999: Lecturi, fişe tematice, studii de caz
	abc: 6. Realizarea, controlul si monitorizarea proiectelor
	bce: 7.Managementul administrarii resurselor materiale in cadrul managementului proiectului
	cde: 8. Analizarea diverselor tipuri de management in proiecte
	def: 9. Prezentarea principalelor organizatii internationale care deruleaza proiecte  
	efg: 10. Managementul de proiecte in societatea contemporana  
	fgh: 11. Managementul proiectelor internationale in Romania
	ghi: 12. Managementul proiectelor europene in Romania
	hij: 13. Analiza principalelor notiuni teoretice in managementul de proiecte
	ijk: 14. Analiza unor modele practice de  proiecte europene
	Bibliografie_212: • Stiglitz, J.E., Globalizarea, , Bucureşti, Editura Economică, 2003 • Baylis, John & Smith, Steve, The Globalization of World Politics (Second Edition), New York: Oxford University, Press, 2001• Bârgăoanu, Alina , Fondurile europene Strategii de promovare şi utilizare, Bucureşti, Triton, 2009• Bari, Ioan, Globalizare şi probleme globale, Editura Economică, Bucureşti, 2001 • Postelnicu, Gheorghe, Cătălin Postelnicu, Globalizarea economiei, Bucureşti, Editura Economică, 2000• Soros, George,  Despre Globalizare, Iaşi, Polirom, 2002  
	data completarii: 30.04.2020
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