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FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe sociale 

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate   

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practica de specialitate 2.2. Cod disciplină MAS 210 

2.3. Titularul activităţii de curs  
2.4. Titularul activităţii de seminar Lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail 

2.5. Anul de 
studiu 

II 2.6. Semestrul 4 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei (O – obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 4 din care:  Practică 4 

3.4. Total ore din planul de învăţămînt 56 din care:   Practică 56 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 7 
Examinări 2 

Alte activităţi ……. 0 

 
3.7 Total ore studiu individual 119 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 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  
5.2  de desfăşurare a seminarului/laboratorului • Lectura bibliografiei recomandate 

• Participare la dezbateri  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale • Identificarea şi structurarea claselor de soluţii pentru gestiunea optimă a resurselor 
• Explicarea, interpretarea şi dezvoltarea metodelor de analiză specifice managementului 
• Aplicarea tehnicilor de proiectare de modele, metode şi proceduri  specifice managementului 
serviciilor sociale şi de sănătate. 
• Utilizarea tehnologiilor moderne pentru optimizarea deciziilor specifice managementului 
serviciilor sociale şi de sănătate. 
• Construirea de metode şi indicatori pentru fundamentarea deciziilor specifice managementului. 
• Cunoaşterea de noi metode şi tehnici de managementul proiectelor. 
• Explicarea şi inerpretarea evoluţiilor şi deciziilor  în cadrul managementului de proiect. 
• Rezolvarea în spirit antreprenorial a problemelor legate de managementul de proiect. 

Competenţe transversale • Competenţe privind organizarea şi conducerea unor servicii de sănătate 
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• Dobândirea de abilităţi privind managementul voluntarilor 
• Abilităţi privind relaţionarea cu colegii de pe o poziţie de conducere 
� Coordonarea activităţilor unei echipe pluridisciplinare folosind tehnici de relaţionare şi muncă 
eficientă 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Obţinerea competenţelor din domeniul managementului serviciilor de sănătate 

7.2 Obiectivele specifice 

• Să elaboreze strategii de conducere şi organizare a serviciilor de sănătate 
• Să formuleze obiective în managementul acestor servicii 
• Să planifice intervenţia în diverse situaţii legate de managementul de sănătate 
• Să  monitorizeze şi să evalueze activitatea în echipa managerială 
• Prezentarea noţiunilor, relaţiilor, tehnicilor şi procedeelor specifice managementului 

general, managementului personalului, resurselor, managementul voluntarilor;  
• Formarea deprinderilor practice şi abilităţilor de lucru specifice managerului unui serviciu 

de sănătate 
 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Teme practice 

Metode 

acumulare a 

cunoştinţelor 

Bibliografie 

1. Managementul calității în serviciile sociale Studiu de caz 

Enăchescu, D., (1994) Sănătate publică ți management 
sanitar, Editura All, Bucuresti, 1994. 
Bulletin of the World Health Organisation, (2000), 78 
(6)- „A framework for assessing the performance of 
health systems” – Christopher J. L. Murray and Julio 
Frenk – pp 2-5. 

2. Planificarea socială: definiție, proces ți 
actori 

Studiu de caz 

Enăchescu, D., (1994) Sănătate publică ți management 
sanitar, Editura All, Bucuresti, 1994. 
Vlădescu C., Predescu M., Stoicescu E.(2002) "Sănătate 
publică şi management sanitar: Evaluarea nevoilor şi 
planificarea sanitară; Promovarea sănătăţii şi educaţia 
pentru sănătate; Etică medicală şi drepturile pacienţilor", 
CPSS, Bucureşti. 

3. Managementul persoanelor şi echipelor Studiu de caz 
Vlădescu C., coordonator, (2004) Sănătate publică şi 
management sanitar, Cartea Universitară. 

4. Leadrship-ul în context clinic Studiu de caz 
Hershey, P. şi Blanchard, K. H. (1988), Management of 
Organisational behaviour, Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
hall. 

5. Etică socială Studiu de caz 

Council of Europe (1997) Convention for the Protection 
of Human Rights and Dignity of the Human Being with 
regard to the Application of Biology and Medicine: 
Convention on Human Rights and Biomedicine. 
*** Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003- Legea drepturilor 
pacientului, Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie. 

6. Medicina bazată pe dovezi Studiu de caz 
Zhan C, MR Miller (2004) Administrative Data Based 
Patient Safety Research: a critical review, AHRQ 
Publications. 

7. Analiza organizațiilor performante din 
domeniul serviciilor sociale 

Studiu de caz 
Donabedian A. (2003), An introduction to quality 
assurance in health care, Oxford Univ. Press, New York. 

8. Viitorul serviciilor sociale Studiu de caz 
*** Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, titlul VII Spitalele, art.175-177. 
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Bibliografie 

Council of Europe (1997) Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 
Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. 
Druguş, L., Managementul Sănătăţii, Sedcom Libris, 2003. 
Enăchescu, D., (1994) Sănătate publică ți management sanitar, Editura All, Bucuresti, 1994. 
Vlădescu C., coordonator, (2004) Sănătate publică şi management sanitar, Cartea Universitară. 
Vlădescu C., Predescu M., Stoicescu E.(2002) "Sănătate publică şi management sanitar: Evaluarea nevoilor şi planificarea sanitară; 
Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate; Etică medicală şi drepturile pacienţilor", CPSS, Bucureşti. 
*** Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul VII Spitalele, art.175-177. 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor  profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Orele de practică se vor desfăşura în cadrul serviciilor medicale  

 
10. Evaluare 

 

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

nota finală 
   
   
   

10.4 Curs 

   
Prezentarea unui Proiect de program 
managerial 

Fişă de evaluare practică 20% 

Întocmirea unui Raport de Practică şi 
susţinerea lui 

Fişă de evaluare practică 
60% 

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la dezbateri şi 
activităţi pe grupe 

Fişă de evaluare practică 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 
Data completării                                                                        Semnătura titularului de curs    
 
Data avizării în departament                       Semnătura director de departament 


