
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 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 educaţional (IF) 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Leaderschip şi management strategic 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Denisa Manea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Denisa Manea 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DSIN 
 

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 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
Tutoriat 7 
Examinări  3 
Alte activităţi:  0 
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) Nu este cazul. 
4.1 de curriculum  Parcurgerea bibliografiei recomandate şi concordantă cu 

curriculumului disciplinei Leaderschip şi management strategic 
4.2 de competenţe  Identificarea şi utilizarea operaţională a conceptelor fundamentale 

aferente disciplinei Leaderschip şi management strategic 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice 
desfăşurate în spirit activizant, euristic, problematizant. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Condiţii de învăţare experienţială centrată pe pragmatism, dezvoltare 
personală  în spirit colaborativ şi democratic. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socio-educaționale cu actorii  
mediului intern şi extern organizaţiei educaţionale. 
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. 
 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 
Structura cursului se pliază pe două concepte de bază 
ale managementului eficient: strategie şi leadership. 

  

Managementul strategic. Delimitări conceptuale 
 

Explicaţia  
Prelegerea interactivă 
 

Explorarea graniţelor 
subcomponentele 
activităţii de management 

Leadership strategic Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

Expunerea prototipului de 
lider cu evidenţierea 
calităţilor acestuia 
desprinse din praxisul 
socio-profesional. 

Leadership-ul ca stil de management 
 

Expunerea 
Conversaţia euristică 
Problematizarea 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

Învăţarea activ-
participativă prin 
maximizarea  utilizării 
achiziţiilor anterioare, 
experienţelor acumulate. 

Planificarea strategică. Analiza mediului extern şi 
intern  
 

Prelegere  
Problematizarea 
Exerciţiul 

Valorificarea experienţelor 
de viaţă trăite sau auzite 

Componentele fundamentale ale strategiei de 
management (misiune, obiective, acţiuni, resurse, 
termene, avantajul competitiv) 

Dezbatere 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

Stabilirea şi valorificarea 
de conexiuni 
informaţionale  

Decizii strategice. Formularea, implementarea şi 
evaluarea strategiei de management 

Conversaţia euristică 
Exerciţiul 

Analiza practicilor 
desprinse din studii de caz 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Înţelegerea şi operarea cu elemente cheie subsumate managementul 
strategic eficient şi evidenţierea leadershipului ca proces şi artă 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

• să identifice elementele constitutive ale managementului strategic şi să 
analizeze interdependenţele acestora din perspectiva calităţii şi eficienţei;  
• să discrimineze principalele caracteristici, determinări şi competenţe ale 
liderului conform teoriilor managementului şi exigenţelor leadershipului;
• să elaboreze proiecţii strategice dezirabile la nivelul comunităţilor 
educaţionale pe care le reprezintă; 
• să realizeze analize de decizii şi acţiuni întreprinse de lider la nivelul 
organizaţiei pentru a crea şi menţine avantajele concurenţiale. 



  
Bibliografie: 

 Abăcioaie, D. Andrei, A., (2005), Ghidul directorului de şcoală (Pledoarie pentru managementul de calitate 
în şcoli), Bacău: Editura Casei Corpului Didactic 

 Allaire, Y., Fîrșirotu M. (1998). Management strategic. București: Editura Economică 
 Amado, G, Guittet, A., (2007). Psihologia comunicării în grupuri. Iaşi: Editura Polirom  
 Bennis, W., Nanus, B. (2000). Liderii. Strategii pentru preluarea conducerii, Bucureşti: Editura Business 

Tech International Press 
 Băcanu, B., (1997). Management strategic. București: Editura Teora 
 Boboc, I., (2002). Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional, Bucureşti:  Editura 

Didactică şi pedagogică 
    Ciobanu, I.,   (1998). Management strategic. Iaşi: Editura Polirom 
 Covey, S. R., (2000), Etica liderului eficient sau conducerea bazată pe principii, Bucureşti: Editura Alfa  
    Drucker Peter (2001). Management strategic. Bucureşti: Editura Teora 
    Dess, G., Lumpkin, G.T., Taylor, M. L. (2005). Strategic Management: Creating Competitive Advantages, 

2nd ed. New York: McGraw-Hill Irwin 
    De Visscher, P., Neculau, A. (2001). Dinamica grupurilor, Iaşi: Editura Polirom  
    Guguen, N., (2007). Psihologia manipularii şi a supunerii, Iaşi: Editura Polirom 
 Hitt, A.Michael, Ireland, R.Duane, Hoskisson, Robert A. (2014). Strategic management: Concepts: 

Competitiviness and Globalization. 11th edition 
 House, R.J., (2004). Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, SAGE 

Publications, Thousand Oaks  
 Iosifescu, S., coord. (2001). Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Bucureşti: 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării   
 Jaba, O. (1999). Analiza strategică a întreprinderii. Iaşi: Editura Sedcom Libris 
 Jaliu, D., (2010). Management strategic. Bucureşti: SNSPA 
 Manea A., D., (2013). Managementul organizaţiei şcolare. Implicaţii ale  managementului democratic-

participativ la nivelul unităţii şcolare de tip incluziv, Cluj-Napoca: Editura Eikon  
 McGregor, D., (1966), Leadership and Motivation,  New York: Editura Mit Press 
 Nicolescu, O, Verboncu, I., (2010). Fundamentele managementului organizaţiilor. Capitolul 3. Strategia 

organizației http://www.scribd.com/doc/38914675/CAPITOLUL-3-Strategia-organizației 
 Northouse, Peter G., (2007). Leadership: Theory and Practice, USA: Sage Publications, Inc 
 Popa I.  (2004). Management strategic,  Bucureşti: Editura Economică  
 Vlăsceanu, M., (2003). Psihosociologia şi comportamentul organizaţional, Bucureşti: Editura  Polirom 
 Zlate, M., (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Bucureşti: Editura Polirom 
 Zlate, M., (2004).  Leadership şi management, Bucureşti:: Editura Polirom  
 Zaharia, .D., Iorga, G., Sibiştenu, L., (2008). Ghidul practic al directorului unităţii de învăţământ 

preuniversitar, Piteşti: Editura Paralela 45   
 Wildblood, P Wildblood, P. (2005). Leadership Role in Strategic Change, Peter Wildblood Enterprises 

Australia  
 Yukl, G.A. (2001). Leadership in organizations, Prentice Hall  
 http://www.scribd.com/doc/27841869/Management-strategic  
 http://www.quickmba.com/strategy/global/ 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Conturarea profilului de competenţe al liderului prin 
abordări deductive şi inductive 

Brainstormingul 
Controversă 
academică 

Valorificarea experienţelor 
proprii 

Simulări de proiecţii, implementări şi evaluări ale 
managementului strategic 

Dezbaterea 
Focus-grup 
Studiul de caz 
Joc de rol 

Analize şi proiecţii pe baza 
studiilor de caz  

Analize şi comparaţii în abordarea  leadership-ul ca 
stil de management 
 

Brainstormingul 
Studiul de caz 
Reflecţia colectivă 

Reflecţii analitico-critice 
asupra experienţelor de 
lider trăite sau auzite 

Modele de analiza a mediului intern şi extern al unei 
organizaţii  

Dezbaterea 
Focus-grup 
Exerciţiu 

 



Viziunea şi misiunea organizaţiei Conversaţia 
Exerciţiu 
Focus-grup 

 

Bibliografie: 
    Gherguţ, A., (2007). Management general şi strategic în educaţie, Iaşi: Editura Polirom  
 Maxwell, J. (2005). Totul despre lideri, atitudine, echipă, relaţii, Bucureşti: Editura Amaltea 
 Nicolescu, O., (2001). Metodologii manageriale, Bucureşti: Tribuna Economică 
 Pâinişoara, O. (2006). Profesorul de succes; 59 de principii de pedagogie practică, Iaşi: Editura Polirom  
 Stan C.N., Manea, A.D, (2012). Profesorul manager în contextual  paradigmei educaţionale contemporane, în 

vol. Instrucţie şi educaţie în şcoala  contempornă, Tîrgu - Mureş: Editura Maris, pp.253-259  
 Stan N.,C., Manea A.,D., School and change problem-outcomes of an experimental research în Studia 

Universitatis Babeş-Bolyai Psychologia–Pedagogia, Ediţia Nr.1./2009, pp.151-160 
 Voiculescu, F. (2004). Analiza resurse-nevoi şi managementul strategic în învăţământ, Bucureşti: Editura 

Armis Print  
 Tichy, N. (2000). Liderul sau Arta de a conduce, Bucureşti: Editura Teora  

 

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

 Formarea şi consolidarea profilului de competenţe ale managerului instituţiei de învăţământ 
subsumate eficienţei profesionale şi acţionale a omului secolului XXI.  

 Abordarea responsabilă şi asumarea deciziei de către liderul organizaţiei în realizarea   
managementului strategic eficient.   
 

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

nota finală 
10.4 Curs    

Atitudine activ-
participativă şi  reflexiv 
critică;   
Valorificarea experienţei 
personale. 

Teste de cunoştinte  
Chestionare orală  

15% 

 Capacitatea de a elabora 
răspunsuri corecte pe bază 
de conexiuni, transfer 
analogic, analize reflexive, 
critic-constructive  în baza 
notelor de curs şi a  
recomandărilor 
bibliografice. 

Evaluare scrisă 55% 

10.5 Seminar/laborator Valorificarea experienţelor 
personale, analiză 
pragmatică şi construcţii 
cu relevanţă practic-
aplicativă 

Evaluare orală 15% 

Sumarizări şi interpretări 
argumentative de date, 
microcercetări empirice  

Prezentare referate, 
portofolii, proiecte de 
cercetare 

15% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Cunoaşterea conceptelor de bază şi operaţionalizarea corectă cu termenii-cheie; 
 Aplicaţii practice şi soluţii eficiente superpozabile disciplinei studiate; 
 Integrarea de manieră sistemică a achiziţiilor acestei discipline cu achiziţiile  şi experienţele  proprii. 

 



Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

   30.04. 2018             

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament                                               
Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

  14.05.2018                          

        

 


