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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
1.2 Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale 
1.3 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6  Programul de studii/ Calificarea Management Educaţional 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management şi dezvoltare instituţională Cod: ME1102 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Muntean Trif  Letiţia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Muntean Trif  Letiţia 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 seminar/laborator 1 
3.4  Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 55 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 31 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 
Tutoriat - 
Examinări 2 
Alte activităţi ……. - 
3.7. Total ore studiu individual 133 
3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 
3.9 Total ore pe semestru  175 
3.10  Numărul de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 Cunoştinţe de bază în domeniul managementului general , managementul 
instituţiilor şcolare, dobândite pe parcursul studiilor de licenţă, prin 
experienţă profesională sau/şi în contexte nonformale ori informale de 
învăţare. 

4.2  de competenţe  Competenţe de operare pe calculator (minimal: Word, Excel, PowerPoint, 
InternetExplorer). 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Participare activă  
 Lectura suportului de curs 

5.2  de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Lectura bibliografiei recomandate 
 Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate şi asamblarea acestora 

într-un portofoliu de evaluare  
 Participare activă 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale 

• cunoaşterea aprofundată a conceptelor, strategiilor, metodelor  şi tehnicilor din sfera 
managementului educaţional. 

• capacităţi de punere în practică a funcţiilor managerului şi managementului educaţional, 
previziune, organizare, decizie, antrenare, coordonare, control şi evaluare. 

• capacitatea de a preveni, de a media şi de a soluţiona situaţiile de criză educaţională. 
• capacitatea de a evalua şi de a îmbunătăţi performanţa strategică a echipelor. 

Competenţe • capacitatea a mobiliza, a combina şi utiliza în mod autonom cunoştinţele şi competenţele 
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transversale generale şi cele profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, 
situaţii sau  probleme  

• capacitatea de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute: 
• capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu  mediul social şi cu cel profesional. 
• integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică şi forţă de convingere în 

promovarea valorilor pozitive autentice ale comunităţii sociale. 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

 Obiectivul general al parcursului de studiu al disciplinei îl constituie dobândirea de 
către studenţi a competenţelor vizând cunoaşterea, aplicarea şi specificul şcolii ca 
organizaţie,  a modelelor de dezvoltare, în contextul elaborării,  implementării, 
optimizării calităţii climatului şcolar. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili: 
 să utilizeze corect şi în contexte variate terminologia specifică organizaţiei şcolare din 

perspectiva managementului educaţional; 
 să explice principalele teorii privind organizaţiile; 
 să analizeze conţinutul culturii şcolii: presupoziţii, valori şi norme ale culturii şcolii; 
 să analizeze comparativ efectele stilurilor manageriale asupra calităţii climatului  

şcolar;  
 să exemplifice metode de investigare a calităţii climatului organizaţional; 
 să proiecteze tehnici de identificare a priorităţilor în câmpul optimizării calităţii vieţii 

şcolare; 
 să elaboreze strategii cu privire la managementul personalului şi managementul 

personal. 
 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de ore 
Abordări teoretice, conceptuale: Structuri, organizaţii, instituţii şi 
sisteme de educaţie 
Structurile educaţionale 
Organizaţiile şi instituţiile de educaţie 
Atributele organizaţiei de educaţie 
Organizaţia şcolară 
Instituţiile de educaţie 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

2 

Sistemele de educaţie 
Sisteme de educaţie şi sisteme de învăţământ 
Sisteme ierarhice şi sisteme reţea 
Sisteme comprehensive şi sisteme selective 
Sisteme centrate pe admitere şi sisteme centrate pe absolvire 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video  

2 

Şcoala ca organizaţie 
Elemente structurale  
Dimensiuni fundamentale 
Factori externi 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

2 

Specificul şcolii ca organizaţie. Cultura organizaţională. 
Elemente structurale. Conţinutului culturii şcolii: artefacte, 
perspective, valori şi norme ale culturii şcolii, presupoziţii.  
Tipologii ale organizației școlare:  
Cultura centrată pe putere; Cultura centrată pe rol; Cultura centrată pe 
sarcini; Cultura centrată pe persoană. Alte tipuri de culturi 
organizaţionale 
Particularităţi care definesc specificul organizaţiei şcolare. 
Tipuri de culturi şi subculturi ale şcolii: analiza elementelor 
distinctive şi a valorilor; specifice fiecărui tip de cultură a şcolii; 
cultura managerială; cultura cadrelor didactice; cultura elevilor 
(cultura pro-şcoală şi cultura antişcoală). 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

4 

Climatul organizaţiei şcolare  
Delimitări terminologice 
Factori care influenţează climatul şcolii: factori structurali; factori 
instrumentali; factori socio-afectivi şi motivaţionali 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

4 
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Tipuri de climat şcolar: tipologii ale climatelor organizaţionale; 
analiza raportului dintre comportamentul cadrului didactic şi tipurile 
de climate şcolare 
Stilurile manageriale şi climatul şcolii 
Conceptul de stil managerial 
Efectele stilurilor manageriale asupra calităţii climatului  şcolar 

- Teoriile stilului managerial centrate pe trăsăturile de caracter 
ale liderului; 

- Teoriile stilului managerial orientate pe comportamentul 
liderului: stiluri unidimensionale, stiluri independente (stilul 
autoritar, stilul democratic, stilul laissez-faire, etc.), stiluri 
bidimensionale; 

- Teorii situaţionale privind stilul managerial. 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

2 

Optimizarea calităţii climatului şcolii 
Metode de investigare a calităţii climatului organizaţional: metode 
calitative: observaţia, interviul; metode cantitative: chestionare pentru 
surprinderea dimensiunilor climatului şi stilului managerial. 
 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

4 

 Managementul schimbării în instituţiile şcolare 
Schimbare si inovare in învăţământ 
Reforma şcolară ca tip de schimbare 
Tipuri de schimbare si dezvoltare centrate pe unitatea şcolara 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

2 

Procesul managerial în instituţiile şcolare 
Actul decizional ( etape, componente, tipologia deciziilor  
Organizarea procesual structurala a managementului ( organisme de 
conducere, structuri, compartimente, organigrama instituţiei ) 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

2 

Managerul şcolar si ,,leadership”  
Statutul, rolul si funcţiile managerului şcolar 
Personalitatea managerului ( calităţi, competente, aptitudini ) 
Tipologia stilurilor manageriale, ,, leadershipul ” in şcoala ( definire, 
instrumente, stiluri ) 
Deontologia managerială 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

2 

Managementul personalului si managementul personal  
Conceptul, structura si importanta resurselor umane in învăţământ 
Evaluarea calităţii corpului profesional 
Motivarea complexa a personalului 

Prelegere,  
Conversaţie, 
Suporturi video 

2 

 

8.2 Seminar/laborator (tematicile pentru  dezbateri şi aplicaţii) Metode de 
predare Nr. de ore 

1.  Abordări teoretice, conceptuale: Structuri, organizaţii, 
instituţii şi sisteme de educaţie 
Activitate practică:  
Atributele organizaţiei de educaţie. 
Şcoala este sau nu o organizaţie birocratică ? 

Prezentări, aplicaţii, 
dezbateri 2 

2. Sisteme de educaţie şi sisteme de învăţământ 
Activitate practică:  
Caracteristici şi analize ale sistemelor ierarhice şi a sistemelor în reţea 

Prezentări, aplicaţii, 
dezbateri 2 

3. Analiza conţinutului culturii şcolii: presupoziţii, valori şi norme 
ale culturii şcolii.  
Activitate practică: 
Analiza subculturilor după criterii dominante. 
Ceremonii şi ritualuri în şcoală. 

Prezentări, aplicaţii, 
dezbateri 2 

4.  Stilurile manageriale şi climatul şcolii.  
Activitate practică: 
Analiză SWOT: climatul organizaţional / stilul de conducere. 

Prezentări, aplicaţii, 
dezbateri 2 

5.  Managementul schimbării în organizaţii 
Activitate practică: 

Prezentări, aplicaţii, 
dezbateri 2 
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Reforma şcolara ca tip de schimbare 
Tipuri de schimbare si dezvoltare centrate pe unitatea şcolara 
6.  Procesul managerial in organizaţia şcolară 
Activitate practică: 
Organizarea procesual structurala a managementului ( organisme de 
conducere, structuri, compartimente, organigrama instituţiei ) 

Prezentări, aplicaţii, 
dezbateri 2 

7.  Managerul şcolar şi  ,,leadership”  
Activitate practică: 
Personalitatea managerului ( calităţi, competente, aptitudini ) 
Deontologia manageriala 

Prezentări, aplicaţii, 
dezbateri 2 

Bibliografie 
1. Alecu, S. (2007), Dezvoltarea organizatiei scolare, EDP., Bucuresti 
2. Alecu Marin S., 2007, Dezvoltarea organizaţiei şcolare – repere teoretice şi metodologice, 

Editura Didactică şi Pedagogică R. A., Bucureşti; 
3. Anghelache, V., 2012, Managementul schimbărilor educaţionale. Principii, politici, 

strategii,Editura Institutul European, Iaşi. 
4. Avram, E., Cooper, C.L. (coord.) (2008), Psihologie organizaţional-managerială. Tendinţe 

actuale, Editura Polirom, Iaşi. 
5. Boboc, I. (2002), Psihosociologia organizatiilor scolare si managementul educational, EDP, 

Bucuresti 
6. Barbu I.,D. (2009), Climatul educational si managementul scolii, EDP, Bucuresti 
7. Bocoș, Mușata, Răduț-Taciu, Ramona, Chiș, Olga, Tratat de management educațional pentru 

învățământul primar și preșcolar, Editura Paralela 45, 2015. 
8. Iosifescu, Ş. (coord.), 2000, Manual de management educaţional, Editura ProGnosis, Bucureşti. 
9. Iosifescu, Ş., 2000, Elemente de management strategic şi proiectare, Colecţia Educaţia 2000+, 

Editura Corint, Bucureşti. 
10. Iosifescu, Ş., 2001, Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Editura Tipogrup 

press, Buzău. 
11. Iucu, R. B., 2004, Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii, Editura Humanitas 

Educational, Bucureşti. 
12. Manea, A.,D., Managementul organizației școlare. Implicații ale managementului democratic-

participativ la nivelul unității școlare de tip incluziv, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013. 
13. Paun,E. (1999), Scoala – abordare sociopedagogica, Ed. Polirom,Iasi 
14. Vlăsceanu, L. (coord.), 2002, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum-ul 

învăţământului obligatoriu, vol. I - II, Editura Polirom, Iaşi. 
15. Vlăsceanu, M., 1993, Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti. 
16. Vlăsceanu, M., 2003, Organizaţii şi comportament organizaţional, Editura Polirom, Iaşi. 
17. Zlate, M., 2004, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Editura Polirom, Iaşi. 
18. Zlate, M., 2004, Leadership şi management, Editura Polirom, Iaşi. 

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

 Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de masterat, 
fiind în acord cu aşteptările comunităţii specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi ale angajatorilor 
din domeniul managementului organizaţional. 

 
 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 
cunoştinţelor Lucrare scrisă 30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 
Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 
Elaborarea unui portofoliu cu 
instrumente şi aplicaţii  în 
conformitate cu standardele 

Fişă de evaluare a 
portofoliului 40 
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precizate 
Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

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

 
 
Data completării         Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 
 
______________                   ______________________                 _________________________ 
 
 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 
 

______________                                                                                  ______________________                 


