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FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

1.2. Facultatea Sociologie și Asistență Socială
1.3. Departamentul Sociologie
1.4. Domeniul de studii Sociologie
1.5. Ciclul de studii Licenţă
1.6. Programul de studii/
Calificarea

Resurse Umane

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
disciplinei Managementul carierei
2.2. Titularul activităţilor de
curs Veronica Mateescu
2.3. Titularul activităţilor de
seminar -

2.4. Anul de
studiu

2 și
3

2.5.
Semestrul

3 și
5

2.6. Tipul
de
evaluare

E
2.7.
Regimul
disciplinei DS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe
săptămână

2 Din care 3.2.
curs

2 Din care 3.3. seminar/
laborator

-

3.4. Total ore din
planul de învăţământ

2
8

Din care 3.5.
curs

28 Din care 3.6. seminar/
laborator -

-

Distribuţia fondului de timp - Or
e

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de
specialitate şi pe teren

35
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 40
Tutoriat 0
Examinări 4
Alte activităţi:..................................................
3.7. Total ore studiu
individual

119
3.8. Total ore pe semestru 147
3.9. Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de
competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
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5.1. de desfăşurare a cursului Videproiector, acces internet
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

Co
m
pe
te
nţ
e
pr
of
es
io
na
le

Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de
monitorizare si diagnosticare a mediului intern si extern al
organizatiei
Utilizarea de metode si criterii de evaluare a strategiilor si
politicilor organizationale, precum și a strategiilor de
management individual al carierei
Evaluarea critic-constructivă a functionării sistemului
managerial si a subsistemelor sale, cu accent pe managementul
carierei ca parte integrantă a sistemului de management al
resurselor umane
Evaluarea aplicării modalitatilor de previzionare, organizare,
coordonare, antrenare si control-evaluare în managementul
organizațional al carierei
Utilizarea de criterii si metode standard de evaluare a
procesului decizional în organizatii, precum și în managementul
individual al carierei
Selectarea metodelor, tehnicilor si procedurilor pentru utilizarea
bazelor de date, informatii si cunostinte în procesul managerial
organizațional și individual al carierei

Co
m
pe
te
nţ
e

Tr
an
sv
er
sa
le

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in
cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă si
responsabilă
Identificarea oportunitătilor de formare continuă si valorificarea
eficientă a resurselor si tehnicilor de învătare pentru propria
dezvoltare

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

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

➢ să utilizeze concepte inter- şi
transdisciplinar, elaborand analize
sintetice, critice în domeniu, care sa
stea la baza definirii de strategii de
dezvoltare a carierei la nivel
organizaţional şi individual

7.2 Obiective specifice
➢ să proiecteze şi să utilizeze strategii
de învăţare multiple, managementul
timpului, stiluri de învăţare diferite

➢ să analizeze critic şi să proiecteze
traseul personal de dezvoltare

➢ să analizeze critic diversitatea
strategiilor de management al carierei
utilizate la nivel organizațional

➢ să analizeze critic diferitele
abordări/perspective asupra carierei;

➢ să evalueze critic conceptul de carieră;
➢ să îşi evalueze şi să îşi îmbunătăţească
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performanţele în învăţare
➢ să comunice, să negocieze şi să
proiecteze activităţi de învăţare în
echipă

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Managementul
carierei - între
organizațional
și individual

Prelegere
interactiva

1c+2c
Baruch, Y. (2004), Managing Careers.
Theory and Practice, Prentice Hall, Essex,
England, pp. 1-32
Brown D., ”Introduction to Theories
of Career Development and Choice”, în
Brown, D. and Associates (2002), Carees
Choice and Development, fourth edition,
Jossey-Bass, John Wiley & Sons, Inc., pp.
3-23

Teorii și
perspective
asupra
dezvoltării
carierei

Prelegere
interactiva
Dezbatere

3c+4c
Kroth, M., Christensen M. (2009), Career
Development Basics, ASTD Press, USA, ,
pp. 31-54
Savickas, M. L. ”The Theory and Practice
of Career Construction”, în Brown, S.D.,
Lent, R.-W., Career Development and
Counseling. Putting Theory and Research
to Work (2005), John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey, pp. 42-70

Dezvoltarea
resursei
umane –
componentă a
managementul
ui
organizațional
al carierei

Prelegere
interactiva Studii
de caz

5c+6c
Pânişoara, G., Pânişoară I.-O. (2005),
Managementul resurselor umane, Ed.
Polirom, Iaşi, pp. 303-323
Russell, J. A., “Work Performance and
Careers”, în Brown, S. D., Lent, R. W.,
(eds.),Career Development and
Counseling. Putting Theory and Research
to Work, John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey, pp. 203-224

Cultura
organizațional
ă și
managementul
carierei

Prelegere
interactiva
Dezbatere

7 c
Mateescu, Veronica M., Cultura
organizațională. Aspecte teoretice și
metodologice, EFES, Cluj-Napoca, 2009
Schein, Edgar H., Organizational Culture
and Leadership, ed. a III-a, Jossey-Bass,
San Francisco, 2004

Echilibrul
muncă-
familie/viață
personală –
provocare
pentru
managementul
carierei?

Prelegere
interactiva Studii
de caz

8 c
***,Work and Family Balance Manual
Better Practices for Better Business,
Industrial Relations Victoria, 2007,
[http://www.business.vic.gov.au/busvicw
r/_assets/main/lib60072/work%26family.
pdf, accesat ianuarie 2010].
European Comission, ”More women in
work, but 'better' jobs needed too”,
Brussels, 23 January 2008,
[http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct
ion.do?reference=IP/08/79&format=HTM
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L&aged=0&language=EN&guiLanguage
=en, accesat mai 2010]

Etica muncii ca
factor de
influență
asupra
managementul
ui carierei

Prelegere
interactiva
Dezbatere
Studii de caz

9 c + 10 c
Alas, Ruth; Rees, Christopher J., ”Work-
related Attitudes, Values and Radical
Change in Post-Socialist Contexts: A
Comparative Study”, Journal of Business
Ethics, 2006, 68: 181–189
Green, Brenda, ”The work ethic: is it
universal?”, Journal of International
Business and Cultural Studies, vol. 5,
august 2011, 9 pag.,
[http://www.aabri.com/manuscripts/1067
8.pdf, accesat august 2013]
Heintz, Monica, Etica muncii la românii
de azi, Ed. Curtea Veche, 2005
Mateescu, Veronica M., Cultura
organizațională. Aspecte teoretice și
metodologice, EFES, Cluj-Napoca, 2009,
pp. 51-75

Oportunităţi
educaţionale
şi
ocupaţionale.
Formarea
competenţelor
necesare
orientării şi
planificării
individuale a
carierei

Prelegere
interactiva

11 c
OECD, Centre for Educational Research
and Innnovation, Trends Shaping
Education 2010,
http://www.oecd.org/edu/ceri/46447355.
pdf
Beinhauer, Rupert; Frech Bernadette
(eds.) (European Comission), Manual 1:
Competence Based Thinking, The
Competence Consortium, Graz, May
2009
Education and Culture DG, Lifelong
Programme, Key Competences for
Lifelong Learning. European Reference
Framework, Luxembourg, 2007

Optimizarea
abilităţilor de
management
individual al
carierei

Prelegere
interactiva
dezbatere

12 c
Gottfredson, L.-S., ” Gottfredson’s
Theory of Circumscription, Compromise,
and Self-Creation”, în Brown, D. and
Associates (2002), Carees Choice and
Development, fourth edition, Jossey-
Bass, John Wiley & Sons, Inc.,pp. 85-148
Yarnall, J. (2008), Strategic Career
Management. Developing Your Talent,
Elsevier Ltd., Oxford, pp. 162-185

Strategii de
căutare a unui
loc de muncă.
Dificultăţi în
planificarea şi
managementul
individual al
carierei

Prelegere
interactiva
Dezbatere

13 c + 14 c
Holland, R.-W. (2006), ARE THERE ANY
GOOD JOBS LEFT? Career Management
in the
Age of the Disposable Worker, Praeger,
Westport, Connecticut, London, pp. 43-
58
Sacks, A.-M., ”Job Search Success: A
Review and Integration of the Predictors,
Behaviors, and Outcomes”, în Brown,
S.D., Lent, R.-W. (2005), Career
Development and Counseling. Putting
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Theory and Research to Work, John Wiley
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, pp.
155-179

Bibliografie recomandată

Texte în limba română
1. Dunning D. (2013), Ce tip de carieră ți se potrivește? Cum să-ți găsești cariera

perfectă. Ed. Trei, București
2. Jansen J. (2007), Managementul carierei. Ghid practic, Ed. Polirom, Iași
3. Negovan, V. (2010), Psihologia carierei, Ed. Universitară, București
4. Pânişoara, G., Pânişoară I.-O.( 2005), Managementul resurselor umane, Ed.

Polirom, Iaşi
5. Rusu. S. (2004), Cariera ta: primii pași, Institutul European, Iași
6. Szilagyi, A. A. (2008), Manualul consultantului în carieră, Institutul European,

Iași

Texte în limba engleză
1) Baruch, Y., Managing Careers. Theory and Practice (2004), Prentice Hall,

Essex, England
2) Brown, S.D., Lent, R.-W., Career Development and Counseling. Putting Theory

and Research to Work (2005), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
3) Brown, D. and Associates (2002), Carees Choice and Development, fourth

edition, Jossey-Bass, John Wiley & Sons, Inc.
4) Carter, G.-W., Cook, C.-W., Dorsey D.-W. (2009), Career Paths. Charting

Courses to Success for Organizations and Their Employees, Wiley-Blackwell,
Malden USA.

5) Greenhaus, J.H., Callanan, G.A., Godshalk, V.M. (2010), Career Management,
ed. a IV-a, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks.

6) Jackson, T. (2000), Career Development Short Run Press, Exeter
7) Kroth, M., Christensen M. (2009), Career Development Basics, ASTD Press,

USA
8) Raddon R. (ed.), Your Career, Your Life. Career Management for the

Information Professional (2005), Ashgate Publishing Limited, Hants, England
9) Yarnall, J. (2008), Strategic Career Management. Developing Your Talent,

Elsevier Ltd., Oxford
8.2
Seminar/laborator

Metode de
predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile
reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul pregătește studenții pentru realizarea unui management individual
al carierei și, în același timp, pentru o abordare proactivă a acesteia,
putând deveni actori și nu doar subiecți ai managementului carierei propus
de diferite organizații. Prin competențele transversale dezvoltate,
contribuie la promovarea învățării și dezvoltării pe tot parcursul vieții unui
individ.

10. Evaluare
Tip de
activitate

10.1. Criterii de
evaluare

10.2. Metode de
evaluare

10.3. Pondere
din nota finală

10.4. Curs Demonstrarea
însușirii
conceptelor de
bază aferente

Examen scris 50%
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tematicilor de curs
și a capacității de
operare cognitivă
și practică cu
acestea.

Realizarea unui
proiect de grup (2-
3) studenți, pe
baza unei cercetări
primare calitative,
care să surprindă
specificul
dezvoltării
organizaționale și
al
managementului
schimbării pentru
o organizație din
România. Scopul și
obiectivele
cercetării primare
sunt definite în
funcție de
tematicile cursului,
putând fi aleasă o
problematică
specifică,
circumscrisă
acestora. Alegerea
temelor se face prin
consultarea în avans
cu conducătorul de
curs. Se vor puncta
doar acele proiecte
susținute oral, de
către toți membrii
echipei, în cadrul
cursului, pe baza
programărilor făcute
- în cazuri
excepționale, este
nevoia unui act
doveditor al
imposibilității
participării la
susținerea orală a
proiectului

Proiect de grup 50%

10.5.
Seminar/
laborator

-

10.6. Standard minim de performanţă
Obtinerea unui punctaj de minim 50% (2,5 puncte)la evaluarea finală, în
cazul ambelor probe
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Cerințe obligatorii privind proiectul de grup:
Structura:
1. prezentarea problematicii cercetării;
2. metodologia de cercetare;
3. descrierea situaţiei/faptelor (descriere generală a organizaţiei/grupului
studiate; descrierea elementelor care ţin de problematica studiată; prezentarea
unor situaţii specifice/factori etc. relevante pentru problematica studiată);
4. analiza/interpretarea situaţiei;
5. diagnosticul situaţiei;
6. soluţii/recomandări/propuneri de acţiune;
7. concluzii
8. referinţe bibliografice

Nr. de pagini: minim 3, maxim 10 (fonturi Times New Roman 12; spaţiere: 1,5).
Nr. minim de surse bibliografice: 5. Proiectele vor fi predate și prezentate pe bază
de programare, în funcție de tema aleasă, în cadrul cursului
NU printati color, NU dati bani pe folii/foldere interesante, e suficient un print alb-
negru si capsarea foilor.
!! PLAGIAT

identificarea unorproiecte de cercetare amănunțit identice la 2 sau
mai mulți studenți duce la ne-punctarea acelor teme și la
IMPOSIBILITATEA PREDĂRII ACELUI PROIECT ÎN SESIUNEA DE
RESTANȚE.
identificarea unor pasaje plagiate în interiorul textului proiectului
comun de cercetare la momentul de feedback nu atrage sancțiuni –
doar explicația motivului pentru care se consideră plagiat și sugestii
despre remedierea situației.
în funcție de gravitatea plagiatului în proiectele finale, studenții sunt
depunctați proporțional.
în cazul în care se prezintă proiecte de cercetare care nu sunt
plagiate, dar sunt făcute de către studenții care le prezintă
(cumpărate, cerute de la colegi din anii trecuți etc), nota devine 1 și
se înaintează o înștiințare scrisă la decanat.

10.7. Precizări privind participarea la cursuri:
Număr minim de prezențe: 7 prezențe;
În cazul studenților care lucrează/frecventează două facultăți (pe baza unor
documente doveditoare): minim 5 prezențe.

10.8 Precizări privind sesiunea de măriri/restanțe
Se păstrează sistemul de evaluare din cadrul sesiunii de final de semestru.
Pentru compensarea prezențelor, se va realiza o temă suplimentară din
materia de curs, la indicația titularului de curs, aceasta predându-se în
cadrul examenului scris.

Data completării: Semnătura titularului de curs: Semnătura titularului
de seminar:

30.09. 2017

Data avizării in catedră Semnătura Şefului de departament/
catedră
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