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FIŞA DISCIPLINEI 

 

Managementul muncii 

 
1. Date despre program 

 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială 

1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială în limba maghiară 

1.4 Domeniul de studii  Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Sociologie, resurselor umane (în limba maghiară) 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul muncii    

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr. Kerekes Kinga    

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr. Kerekes Kinga    

2.4 Anul de studii  III 2.5 Semestrul  5 2.6 Tipul de evaluare  C 2.7 Regimul disciplinei  Opț. 

 

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

 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2 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  16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  15 

Tutoriat  3 

Examinări  3 

Alte activităţi...................................   

3.7 Total ore studiu individual  47  

3.8 Total ore pe semestru  75  

3.9 Numărul de credite  3  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1 de curriculum nu sunt 

4.2 de competenţe nu sunt 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Prezenţa la cursuri nu este obligatorie, dar este recomandată.  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Prezenţa la seminarii este obligatorie. 
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6. Competenţele specifice acumulate  

 
Competenţe 

profesionale 

• Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 

organizaţiei. 

• Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale. 

• Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 

antrenare şi control-evaluare. 

Competenţe 

transversale 

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

munca riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

• Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

• Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor 

fundamentale de investigare şi proiectare specifice economiei de piaţă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea şi fundamentarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a competenţelor studenţilor în 

domeniul managementului muncii. 

7.2 Obiectivele specifice Se tratează şi aspectele practice ale temelor discutate, punerea în aplicare a cunoştinţelor 

teoretice fiind sprijintă prin studii de caz şi exerciţii. 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere în managementul muncii. Principiile managementului sţiinţific – 

Taylor 
Curs 2 cursuri 

Studiul metodelor de muncă. Măsurarea şi studierea timpului de muncă Curs 2 cursuri 

Norme de muncă şi salarii Curs 2 cursuri 

Munca în echipă Curs 2 cursuri 

Organizarea locului de muncă Curs 2 cursuri 

Securitatea şi siguranţa locului de muncă Curs 2 cursuri 

Disciplina muncii, aspecte legale Curs 2 cursuri 

Bibliografie:  

1. Hercegfi, K., Izsó, L. (eds.) ( 2010) Ergonómia, Typotex, Budapest 

2. Poór, J., Slavic, A., Slocinska, A., Kerekes, K., Zaharie, M., Ferencikova, S., Vanhala, S., Alas, R., Antalík, 

I., Berber, N., Kollár, P. (2013) International Research Results On Business Ethics Position - Idealism And 

Relativism In Seven European Countries, Managerial Challenges of the Contemporary Society, 2013, Vol. 

6, pp. 29-34 

3. Osoian, C., Zaharie. M. (2008) Managementul muncii, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 

8.2 Seminar/laborator  Metode de predare Observaţii 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

 

 Urmărim opiniile organizaţiilor profesionale din domeniul managementului muncii şi am participat la întâlniri cu 

cadre didactice care predau această disciplină la alte universităţi. 

 

10. Evaluare 

 

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

nota finală  

10.4 Curs Cunoaşterea conceptelor, principiilor, 

noţiunilor de specialitate. 

La examenul scris se pot obţine 

maxim 10 puncte, din care trebuie 

atins minim 4 puncte. 

50% 
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Aplicarea corecta a metodelor învăţate. Pe parcursul semestrului studenții 

vor prezenta un referat (5 puncte) 

și un studiu de caz (5 puncte). 

50% 

10.5 

Seminar/laborator 

   

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); 

• Examenul este scris şi durează 90 minute. 

 

 


