
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI 

1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 
1.3 Departamentul FILOSOFIE 
1.4 Domeniul de studii FILOSOFIE 
1.5 Ciclul de studii MASTERAT 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

FILOSOFIE, CULTURA, COMUNICARE/ 
MASTER IN FILOSOFIE 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL DE PROIECT 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Codruţa Hainic 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Codruţa Hainic 
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Op. 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Tutoriat 28 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 70 conv. 
3.8 Total ore pe semestru 56 fiz./ 154 conv. 
3.9 Numărul de credite 8 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Prezenţa la orele de curs nu este obligatorie. Prezentarea la examen nu 
este condiţionată de un număr minim de prezenţe.   

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Activitatea de seminar este obligatorie. Seminarele pierdute se pot 
recupera. Masteranzii vor fi încurajaţi să participe şi să contribuie la 
consolidarea conţinuturilor prezentate la curs, prin lectură individuală, 
ghidată sau liber aleasă prin intermediul diverselor publicaţii de 
specialitate în format clasic sau electronic etc. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 C5.2 Aplicarea conceptelor pentru explicarea și interpretarea unor situații noi în domeniul  

proiectării cercetării filosofice.  
 C5.3 Elaborarea şi redactarea de texte  sau comunicări ştiinţifice, pentru prezentarea unor 

cunoştinţe filosofice noi, de complexitate ridicată. 
 C6.1 Definirea şi alegerea metodelor şi tehnicilor adecvate de soluţionare a unor probleme 

interumane şi interculturale cu un nivel ridicat de complexitate.  
 C6.2 Identificarea, interpretarea și respectarea - în context profesional şi în viaţa cotidiană - 

a diferenţelor culturale; recunoașterea pluralismului cultural și politic, specific democraţiei. 
 C6.4  Utilizarea de criterii și metode de evaluare specifice, pentru  fundamentarea unor 

decizii pertinente și constructive privind problemele interumane şi interculturale.  
 C6.5 Elaborarea unui studiu de caz sau proiect de consiliere filosofică pe teme interumane 

şi interculturale, cu un nivel ridicat de complexitate.  
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 CT.1 Abordarea în mod realist şi prin argumentare atât teoretică, cât şi practică a unor 
situaţii-problemă cu grad ridicat de dificultate în vederea soluţionării lor eficiente. 

 CT.2 Gestionarea de activități sau proiecte profesionale complexe, prin asumarea 
responsabilității în luarea deciziilor într-o echipă multidisciplinară. 

 CT.3 Autogestionarea activităților de dezvoltare profesională proprie și exersarea 
autonomiei personale în condiții de studiu și de muncă imprevizibile 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Cursul îşi propune să abordeze problema managementului de proiect 
în domeniul culturii, urmărind să evidenţieze oportunităţile oferite unei 
organizaţii culturale prin intermediul managementului de proiect. 
Cursul va pune la dispoziţia studenţilor un material necesar şi util atât 
în ceea ce priveşte activitatea de management de proiect, cât şi 
realizarea unor proiecte în cadrul unor programe de cercetare. În acest 
sens, se va fixa un cadru teoretic pe baza căruia se va desfăşura 
managementul de proiect, vor fi prezentate instrumente şi tehnici 
pentru fiecare etapă în parte împreună cu competenţele necesare şi vor 
fi schiţate câteva mijloace de lucru ce pot fi utilizate în materializarea 
proiectelor.  
 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Definirea scopului proiectului, respectiv, identificarea unor metode de 
management în cadrul instituţiilor culturale în vederea rezolvării în 
mod eficient a unei probleme acute.  

 Planificarea desfăşurării proiectului şi recunoaşterea posibilelor riscuri 
în cadrul managementului de proiect. 

 Formarea, organizarea şi conducerea unei echipe de proiect. 
 Realizarea unui buget realist – întocmirea planurilor de cheltuieli şi a 

planurilor de finanţare. 
 Înţelegerea şi însuşirea unor particularităţi specifice de rentabilizare şi 

sustenabilitate a proiectului cultural.  
 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1-2. Managementul de proiect în domeniul culturii: ce 
este un proiect, ce este şi ce presupune managementul 
de proiect, oportunităţi noi pentru organizaţiile 
culturale prin intermediul managementului de proiect.  

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

3. Formularea obiectului general şi identificarea 
obiectivelor specifice: analiza mediului unei 
organizaţii. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

4. Abordarea structurată a deciziilor: instrumente 
utilizate în procesul de elaborare a deciziilor. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

5. Fixarea etapelor de proiect şi a competenţelor 
necesare. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

6. Managementul costurilor: cum se întocmesc 
planurile de cheltuieli şi planurile de finanţare. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

7. Managementul resurselor: identificarea şi 
programarea resurselor. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

8-9. Formarea echipei de proiect: fixarea 
competenţelor şi a calificărilor corespunzătoare. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

10. Structura organizaţională adecvată a echipei de 
proiect: managementul resurselor umane şi leadership. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

11-12. Desfăşurarea unui proiect în domeniul cultural: 
întocmirea planului structural al proiectului şi 
planificarea derulării.  

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

13. Gestionarea şi documentaţia unui proiect cultural. 
Realizarea marketingului unui proiect cultural. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 

 

14. Etapa de finalizare a unui proiect cultural şi 
raportul final al proiectului. 

-curs interactiv cu fundament de 
prelegere şi prezentări 
multimedia  
-discuţii pe baza unor exemple 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1-2. Ce este şi pentru ce se practică managementul de 
proiect în domeniul culturii: avantaje şi limite ale 
managementului proiectelor. 

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

3. Procesul de identificare al obiectului principal şi al 
obiectivelor parţiale ale proiectului: evaluarea 
fundamentală de risc. 

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

4. Tipuri de decizii şi modele de elaborare a deciziilor: 
instrumente necesare. 

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 

- analiză de text, dezbatere. 

 

5. Etapele proiectului: etapa de concepere, etapa de 
realizare şi etapa finală şi de control a proiectului. 

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

6. Estimarea costurilor proiectului: costuri generale şi 
costuri individuale, venituri proprii şi subvenţii din 
fonduri publice. 

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

7. Managementul resurselor: identificarea resurselor 
necesare, cantitatea de resurse, disponibilitatea de 

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 

 



resurse la începutul proiectului. - analiză de text, dezbatere. 
8-9. Formarea echipei de proiect: caracteristici, roluri 
şi reguli pentru succesul în echipă, reflecţii necesare 
înaintea demarării proiectului. 

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

10-11.. Cum se organizează şi se conduce echipa de 
proiect: stabilirea obiectivelor între coordonatorul de 
proiect şi colaboratori, procesul de recrutare şi 
selecţie, tipuri de leadership. 

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

12. Planificarea generală a proiectului cultural: planul 
pe etape şi elemente de management al timpului, 
monitorizare şi evaluare pe parcurs a proiectului.  

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

13. Documentaţia unui proiect cultural şi elemente de 
marketing cultural.  

- seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

14. Încheierea proiectului. - seminar interactiv  pe bază de 
discuții. 
- analiză de text, dezbatere. 

 

Bibliografie  
Discuţii şi analiză de text din resursele bibliografice prezentate la curs.  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Conţinutul cursului presupune utilizarea unor metode şi mijloace de planificare specifice 
managementului proiectului cultural şi este compatibil cu cerinţele comunităţii profesionale şi cele ale 
mediului academic din ţară şi din străinătate.  

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

nota finală 
10.4 Curs - Însuşirea cunoştinţelor 

predate la curs. 
 

Evaluarea se face atât pe 
parcursul semestrului cât şi 
la finalul semestrului. 

 

- Cunoaşterea elementelor 
teoretice şi practice 
privitoare la 
managementul proiectelor 
culturale. 

Lucrare care să conţină o 
schiţă de proiect cultural 
pentru atragerea de fonduri 
şi care să fie în conformitate 
cu metodologia comunitară 
în vigoare (sesiune).  

66 % din nota 
finală. 

10.5 Seminar/laborator - Însuşirea cunoştinţelor 
predate şi discutate la 
seminar. 

Evaluarea este orală şi se 
face atât pe parcursul cât şi 
la finalul semestrului. 

 

- Activitate de seminar: 
participare activă la 
discuţiile şi la comentariile 
de text. 

 33 % din nota 
finală.  

10.6 Standard minim de performanţă 
  Scrierea unui proiect cultural în care se regăsesc elementele strict necesare specifice. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.05.2018   Lect. dr. Codruţa Hainic  Lect. dr. Codruţa Hainic 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................     Prof.dr. Virgil Ciomoș 


