
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1Instituţia de învăţământsuperior  Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2Facultatea/ Sociologie şi Asistenţă Socială 

1.3Catedra/ Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară 

1.4Domeniuldestudii Sociologie 

1.5Cicluldestudii Licenta 

1.6 Programuldestudii/Calificarea Sociologie   

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Constructie Europeana 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Dániel Botond 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Dániel Botond 

2.4 Anul de studiu 1 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 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat 14 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu 

4.2 de competenţe  Nu 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotat cu calculator și videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală de curs dotat cu calculator și videoproiector 



6. Competenţele specifice acumulate 
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  C1 Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de 

date sociale) în organizaţii şi comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc.  

 C2 Gestionarea sistemelor de date sociale  

 C3 Diagnoza mediului organizational 

 C5 Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselorumane din organizatie prin aplicarea 

de metodespecifice 

 C6 Analizainteractiuniiresurselorumane 
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CT1.Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere 

personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică 

profesională 

CT2.Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

CT3.Utilizarea eficiente a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 

profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on 

line etc) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Întroducere – reluarea conceptelor de bază. Expunere combinata cu metode activ-

participative 

2 ore 

Istoria institutiilor în UE –  Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Structura Institutiilor  în UE –  UE II. Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Ciclul de viață al programelor UE. Expunere combinata cu metode activ-

participative 

2 ore 

Faza de definire și pregătire-planificare a proiectului 

UE. 

Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Implementarea proiectului UE, încheierea și 

evaluarea proiectului. 

Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Planul timpului, resurselor și bugetul proiectului I. Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Introducerea studenților în temele fundamentale ale managementul 

proiectelor UE și cererilor de finanțare 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 îmbunătățirea abilităților studenților în conceperea și elaborarea 

unor propuneri de proiecte de calitate 

 să arate studenților cum să conducă proiecte în cadrul unor 

organizații 

 îmbunătățirea abilităților studenților în scrierea cererilor de finanțare 



Planul timpului, resurselor și bugetul proiectului II. Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Planul timpului, resurselor și bugetul proiectului III. Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Analiza succesului proiectului – Prezentarea unor 

proiecte concrete. 

Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Riscurile proiectelor – prezentarea managementului 

riscului pe un proiecte realizat 

Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Formularea proiectelor finanțate din instrumente 

structurale și de coeziune. 

Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Alte modalități de management de proiect. Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Achiziții publice în România și UE. Prelegere orală cu secţiuni interactive 2 ore 

Bibliografie 

1. Görög Mihály, A projektvezetés mestersége, Aula 2007. 

2. Görög Mihály, Projektvezetés a szervezetekben, Panem,  2013 

3. European Commission, Management Guidelines, 2004. 

4. European Commission,  PM² project management methodology guide, 2016. 

Horváth Réka, Kádár Magor, Projektmendzsment, Napoca Star, 2008. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Întroducere – reluarea conceptelor de bază. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Proiecte în UE – cereri de finanțări în UE I. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Proiecte în UE – cereri de finanțări în UE II. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Ciclul de viață al proiectului. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Faza de definire și pregătire-planificare a proiectului. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Implementarea proiectului, încheierea și evaluarea 

proiectului. 

studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Planul timpului, resurselor și bugetul proiectului I. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Planul timpului, resurselor și bugetul proiectului II. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Planul timpului, resurselor și bugetul proiectului III. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Analiza succesului proiectului – Prezentarea unor 

proiecte concrete. 

studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Riscurile proiectelor – prezentarea managementului 

riscului pe un proiecte realizat 

studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Formularea proiectelor finanțate din instrumente 

structurale și de coeziune. 

studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Alte modalități de management de proiect. studiu de caz, brainstorming 1 ore 

Achiziții publice în România și UE. studiu de caz, brainstorming 1 ore 



Bibliografie  

1. Görög Mihály, A projektvezetés mestersége, Aula 2007. 

2. Görög Mihály, Projektvezetés a szervezetekben, Panem,  2013 

3. European Commission, Project Cycle Management Guidelines, 2004. 

4. European Commission,  PM² project management methodology guide, 2016. 

5. Horváth Réka, Kádár Magor, Projektmendzsment, Napoca Star, 2008. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și 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 Înșușirea noțiunilor de 

bază 

scris 40% 

10.5 Seminar/laborator Prezentarea unui proiect  Prezentare 60% 

10.6 Standard minim de performanţă 

  

Promovarea examenului scris. 

 

 

  

 

 


