
FIŞA DISCIPLINEI, 2017-2018 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă socială 

1.3 Departamentul Asistenţă Socială 

1.4 Domeniul de studii Asistenţă Socială 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / Calificarea MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL CALITĂȚII TOTALE 

AMR 1031 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Liviu Ilieș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Liviu Ilieș 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar 12 

Distribuţia fondului de timp: ore convenționale = 6*25 = 150 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat 13 

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 10 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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  Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile 

închise.  

Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator. 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului 

 Termenul predării proiectului de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 

studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.  



6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei, şi anume: 

a. Analiza oportunităţii stabilirii unei politici privind calitatea la nivelul unei organizatii; 

b. Analiza politicilor calităţii elaborate de organizațiile din domeniul serviciilor sociale; 

c.  Elaborarea unor criterii privind politica în domeniul calităţii pentru o organizație din 

domeniul serviciilor sociale; 

2. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 

antrenare şi control-evaluare, şi anume: 

a. Stabilirea unui plan de implementare a unui sistem de management al calităţii; 

b.  Elaborarea unui program de îmbunătăţire continuă a calității; 

3. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de 

munca riguroasă, eficientă şi responsabilă, şi anume: 

a. Adoptarea unor principii corecte privind practicile organizaționale de îmbunătăţire 

continuă; 

b. Elaborarea documentației pentru implementarea sistemului de managementul calității 

la o organizație din domeniul serviciilor sociale. 

E
 

1. Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor 

sinteze bibliografice, eventual, a unor referate şi articole de specialitate;  

2. Să participe la proiecte având caracter ştiinţific şi să demonstreze capacitatea de a identifica 

oportunităţi pentru propria formare profesională în viitor. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Abordări ale conceptului de calitate în domeniul serviciilor socaiale Prelegere 1 întâlnire 

2-3.Managementul calității totale: concept, principii Prelegere 2întâlniri 

4-5. Organizarea managementului calităţii totale; Prelegere 2 întâlniri 

6-7. Clienţii şi organizaţia Prelegere 2întâlniri 

8. Organizarea managementului calităţii totale; Prelegere 1întâlnire 

9-10. Sistemul de management al calităţii într-o organizație din domeniul 

serviciilor sociale; 

Prelegere 2 întâlniri 

11-12. Documentația sistemului de managementul calității; 

 

Prelegere 2 întâlniri 

 

Bibliografie curs 

1.Beckford J. Quality: a critical introduction: Taylor & Francis; 2009. 

2.Brassard, M., Finn, L. and Ginn, D., The Six SIGMA Memory Jogger II: A Pocketguide of Tools for Six SIGMA 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul vizează cunoaşterea principalelor probleme, a conceptelor teoretice şi 

soluţiilor practice legate de managementul calităţii totale în domeniul serviciilor 

sociale 

7.2 Obiectivele specifice 1.Definirea conceptului de calitate ţinând seama de particularitățile serviciilor 

sociale; 

2.Însuşirea conceptului de management total al calităţii, bazat pe principiul 

îmbunătățirii continue; 

3.Însuşirea problemelor legate de implementarea sistemelor de managementul 

calităţii; 

4. Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii 

organizaţionale. 



Improvement Teams, Goal QPC Inc, 2002. 

3.Breyfogle FW, Cupello JM, Meadows B. Managing Six Sigma: a practical guide to understanding, assessing, and 

implementing the strategy that yields bottom line success: Wiley-Interscience; 2001. 

4.Juran, J. M.: Planificarea calităţii. Bucureşti: Teora, 2000. 

5.lieş, L.: Managementul calităţii totale. Cluj-Napoca: Dacia, 2003. 

6.Ilieş, L.., Crisan Emil: Managementul calităţii totale, Cluj-Napoca: Risoprint, 2011 

7.Olaru, M, Managementul calităţii. Bucureşti: Economică, 2003. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Criterii de evaluare a calității serviciilor sociale 

Documentația sistemului de managementul calității 

Implementarea sistemului de managementul calității  

Studii de caz  

Studii de caz  

Studii de caz  

 

 

2.întâlniri 

3.întâlniri 

2.întâlniri 

 

Bibliografie seminar 

1.Beckford J. Quality: a critical introduction: Taylor & Francis; 2009. 

2.Brassard, M., Finn, L. and Ginn, D., The Six SIGMA Memory Jogger II: A Pocketguide of Tools for Six SIGMA 

Improvement Teams, Goal QPC Inc, 2002. 

3.Breyfogle FW, Cupello JM, Meadows B. Managing Six Sigma: a practical guide to understanding, assessing, and 

implementing the strategy that yields bottom line success: Wiley-Interscience; 2001. 

4.Juran, J. M.: Planificarea calităţii. Bucureşti: Teora, 2000. 

5.lieş, L.: Managementul calităţii totale. Cluj-Napoca: Dacia, 2003. 

6.Ilieş, L.., Crisan Emil: Managementul calităţii totale, Cluj-Napoca: Risoprint, 2011 

7.Olaru, M, Managementul calităţii. Bucureşti: Economică, 2003. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este mereu actualizată  cu ultimele noutăţi din domeniu: noi standarde şi noi practici privind managementul calităţii 

în domeniul serviciilor sociale. De asemenea, studiile de caz sunt  ancorate la realitățile organizaționale. realitate, respectiv la 

politicile în domeniul calităţii, la cerințele certificării și la  procedurile operaţionale. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Asimilare cunoștinte 

teoretice 

Examen scris 20% 

   

   

   

10.5 Seminar/laborator Susținere proiecte Elaborarea unui proiect 80% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obţinerea unei note finale de minim 5(cinci); 

 Notele acordate sunt între 1(unu) şi 10(zece); 

 Studenţii trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicaţie practică) din cadrul subiectului de  examen; 

 Examenul este scris şi durează 60 minute; 

 Cunoaşterea scopului managementului calităţii la nivel organizaţional 

 Cunoaşterea documentației sistemului de managementul calității 

 

 

 



Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


