FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Facultatea de Ştiinţe Economice
Administrarea Afacerilor si Marketing
Administrarea Afacerilor
Master
Administrarea dezvoltării durabile regionale (ADRD)

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei PROJECT CYCLE MANAGEMENT
2.2. Cod disciplină
ADRD 213
2.3. Titularul activităţii de curs
Prof univ. dr. POPA MARIA
2.4. Titularul activităţii de seminar
Prof univ. dr. POPA MARIA
2.5. Anul de studiu
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
II 2.6. Semestrul I
E
O
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

147
42
189
7

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
Videoproiector, laptop
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Calculatoare, retea Internet

1
14
ore
50
55
40
2

6. Competenţe specifice acumulate
- Dobandirea abilitatii corespunzatoare de a identifica nevoile locale/regionale si de a le
Competenţe profesionale
-

Competenţe transversale

transpune sub forma unei cereri de finantare;
Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru a identifica sursele de finanţare in domeniul
dezvoltării regionale/ institutionale;
Dobândirea cunoștintelor necesare pentru elaborarea unei propuneri de proiect viabile in
domeniul dezvoltării regionale;
Capabilitatea de a incadra activitatile/obiectivele proiectului in politicile UE
Dobândirea competentelor legate de implementarea corespunzătoare a proiectelor de
dezvoltare sociala
Înţelegerea si dobândirea abilitaţilor de a încheia parteneriate viabile
Dobandirea cunostiintelor generale si specifice privind “Managementul propunerii de
finanţare” cu toate elementele componente
Dobandirea competentelor specifice muncii in echipa
Intelegerea necesitatii completarii capitolului “Dezvoltarea durabila” intr-o cerere de
finantare
Dobandirea deprinderii de a aborda in cadrul proiectelor o contribuţie pozitivă privind
egalitatea de şanse pentru toţi
Deprinderea obişnuinţei de a folosi lista de verificare
Capacitatea de a înţelege si aplica noţiuni din domeniul Managementului conflictelor, in
calitate de manager proiect, atunci când este cazul.

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice in
implementarea unui proiect;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Dezvoltarea capacităţii studentului de a cunoaşte şi înţelege noţiunile de
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

baza legate de abordarea sistemica a proiectelor
- Prezentarea si înţelegerea noţiunii de „ciclul de viaţă al proiectelor”
- Prezentarea si înţelegerea noţiunii de „Project Cycle Management”
- Prezentarea si ȋnţelegerea etapelor şi fazelor proiectului
- Studierea notiunilor referitoare la piata priectelor
- Prezentarea si intelegerea costurilor calitatii proiectelor
- Prezentarea si intelegerea principalelor elemente componente ale
unei propuneri de finantare
- Studierea caracteristicilor unei bune propuneri de finantare
- Prezentarea aspectelor generale privind relatia cu finantatorul si
criteriile de evaluare a finantatorului
- Prezentarea principalelor oportunitati(linii de finatare) de finantare
- Prezentarea cerintelor privind incadrarea activitatilor/obiectivelor
in politicile UE
- Prezentarea importantei listei de verificare din cadrul proiectului
- Prezentarea a unui sau mai multor exemple de proiecte, finanţate
- Identificarea factorilor de succes care pot duce la finanţarea unui
proiect

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. NOTIUNI /CONCEPTE INTRODUCTIVE
1.1. Noţiuni generale - proiect, management, calitate

Metode de predare
Prelegere, suporturi video,
exemplificări, discuţii

Observaţii

1.2. Conceptul de calitate
1.3. Managementul calităţii
1.4. Principiile managementului calităţii
1.5. Abordări ale problemei calităţii
1.6. Standardele naţionale şi internaţionale privind calitatea – standardele
ISO
2. BAZE CONCEPTUALE – MANAGEMENTUL PROIECTELOR
2.1. Concepte fundamentale. Programe. Proiecte.
2.2. Clasificarea programelor
2.3. Abordarea sistemică a programelor – SISTEMUL PROIECT
2.4. SUBSISTEMUL PROPUNERII DE PROIECT
2.4. Tipologia şi structura proiectelor
2.5. Managementul proiectelor
2.6. Terminologie
2.7. Funcţiile managementului proiectelor
2.8. Piaţa proiectelor
2.9. Costurile calităţii proiectelor

Prelegere, suporturi video,
exemplificări, discuţii

3. FONDURILE STRUCTURALE SI DE COEZIUNE
Prelegere, suporturi video,
3.1. Elemente critice in evoluţia calităţii vieţii in România
exemplificări, discuţii
3.2. Baza legală a politicii de dezvoltare regională
3.3. Obiectivele politicii de coeziune
3,4. Instrumentele financiare ale politicii regionale
3.5. Documentele strategice de implementare a fondurilor structurale si de
coeziune
3.6. Reguli specifice fondurilor structurale şi de coeziune
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2. Popa, M., Managementul Calităţii proiectelor - Note de curs, Alba Iulia, 2008;
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practical approach, Editura Universitara, Bucureşti, 2007;
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Seminar
1. Analiza si identificarea problemei intr-o regiune de
dezvoltare/Analiza SWOT
2. Elaborarea unei propuneri de proiect

Prelegere, discutii,
exemplificare, studii de caz

Elaborare proiecte pe
echipe

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

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finala
Verificare pe parcurs

10.2 Metode de evaluare
Prezentare proiect final
Prezentare Analiza Swot
Elaborare si prezentare teme
seminar

10.3 Pondere din nota finală
50%
50%

10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea competenţelor în:

Data completării
28.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura titularului de curs
Prof.univ.dr. Popa Maria

Semnătura titularului de seminar
Prof.univ.dr. Popa Maria

Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Gavrila-Paven Ionela

