
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Management educațional (IF) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul resurselor umane, materiale, procedurale 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ.dr. Dana Jucan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Dana Jucan 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Management educaţional 

  
4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Sală de curs dotată cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 

C
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e 
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of
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 1. Managementul programelor, proiectelor și organizațiilor educaţionale.  

2. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaționale, documentelor curriculare, 

activităților manageriale. 

3. Managementul carierei, al resurselor umane, al competenţelor profesionale și 

manageriale şi al performanţei instituţionale. 
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 1. Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a 

propriei activități profesionale şi manageriale. 

2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, specifice desfăşurării 

activității de management educațional. 

3. Comunicarea eficientă, bazată pe receptare şi ascultare activă, reflecţie 

personală, asertivitate, argumentare, respect faţă de membrii organizaţiei 

şcolare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Managementul resurselor  Prelegere  
Managementul resurselor umane Dezbatere  
Managementul resurselor materiale Prelegere  
Managementul resurselor procedurale Prelegere  
Formarea profesională a resurselor umane Prelegere  
Tipologia activităţilor de formare profesională a 
resurselor umane 

Prelegere  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 formarea unor abilităţi practice specifice specialistului în management 
educațional 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 însuşirea operaţională a conceptelor şi principiilor cu care operează 
domeniul managementul resurselor umane 

 achiziţionarea cunoştinţelor esenţiale referitoare la procesul de 
management al resurselor umane și procedurale, la componentele şi 
subcomponentele sale şi formarea unei viziuni sistemice asupra 
acestuia 

 utilizarea corectă a termenilor specifici domeniului  
 identificarea modalităţilor concrete de proiectare a secvenţelor de 

formare profesională la nivelul resurselor umane 
 însuşirea strategiilor specifice în activităţile de formare profesională a 

resurselor umane 



Strategii de instruire în activităţile de formare 
profesională a resurselor umane 
 

Prelegere  

Metodologia specifică activităţilor de formare 
profesională a resurselor umane 

Prelegere  

Utilizarea mijloacelor de învăţământ în activităţile de 
formare a resurselor umane 

Dezbatere  

Modalităţi de organizare a activităţilor de formare a 
resurselor umane 

Prelegere  

Proiectarea activităţilor de formare a resurselor umane Dezbatere  
Modalităţi de realizare a evaluării şi autoevaluării în 
activităţile de formare 

Prelegere  

Managementul resurselor umane din școli Prelegere  
Managementul resurselor umane din grădinițe Prelegere  
Bibliografie 
Joița Elena, Managementul educațional - Profesorul –manager: roluri și metodologie, Ed. Polirom, 
București, 2000
Jinga Ion, Istrate Elena, Manual de pedagogie, Ed. All, București, 2008
Sorin Cristea, Fundamentele stiintelor educatiei: teoria generala a educatiei, Ed. Litera, București , 2003

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
   
Aplicaţii: Organizarea resurselor umane în grădinițe Dezbatere 

Joc de rol 
Brainstorming 
Controversă 
academică 

 

Aplicaţii: Organizarea resurselor umane în școli Exerciţiul  
Ilustrarea organizării resurselor umane în școli 
Aplicaţii. 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Ilustrarea organizării resurselor umane în grădinițe 
Aplicaţii. 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Ilustrarea organizării resurselor materiale în grădinițe Exerciţiul  

Ilustrarea organizării resurselor materiale în școli Dezbatere 
Joc de rol 

 

Modalități de organizare a resurselor procedurale în 
grădinițe și școli 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

Proiectarea tematică a activităţilor de formare a 
resurselor umane 

Dezbatere 
Joc de rol 

 

 Exerciţiul  
 Dezbatere 

Joc de rol 
 

 Exerciţiul  
 

Bibliografie  
Joița Elena, Managementul educațional - Profesorul –manager: roluri și metodologie, Ed. Polirom, 
București, 2000
Jinga Ion, Istrate Elena, Manual de pedagogie, Ed. All, București, 2008
Sorin Cristea, Fundamentele stiintelor educatiei: teoria generala a educatiei, Ed. Litera, București , 2003
 



 

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

 Disciplina asigură consolidarea competențelor didactice de factură formativă dar și dotarea 
cursanților cu abilitățile necesare promovării/adaptării cu succes la schimbările și dinamica 
fenomenului educațional contemporan.   

 

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

nota finală 
10.4 Curs Participare nemijlocită la 

activitatea didactică 
  

Referinţe din notiţele de la 
curs şi din recomandările 
bibliografice 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator Valorificare experienţă 
personală 

Evaluare orală 15% 

Participare nemijlocită la 
activitatea didactică şi de 
cercetare 

Portofoliu 15% 

10.6 Standard minim de performanţă 
  delimitări conceptuale de specialitate 
 operaţionalizarea termenilor-cheie 
 susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare în faţa colegilor 

 
 
 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 
 

 30.04 2018 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

   14.05 2018      Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

 


