
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  De Drept și Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul DPPD 

1.4 Domeniul de studii Științele ale educației 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Management educațional 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul proiectelor educaționale Cod: ME 2401 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ioan Scheau 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Ioan Scheau 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 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 3 din care 3.5 curs 2 din care 3.6 seminar/laborator 1 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat 7 

Examinări 2 

Alte activităţi.... 0 

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 proiectelor educaționale dobândite pe 

parcursul studiilor de licenţă și master, 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 

 Documentare suplimentară 

 Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  

 Participare activă 

 
6. Competenţe specifice acumulate  
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 cunoştinţe şi abilităţi de elaborare a unui un proiect educațional şi a unui plan de 

management al proiectului; 

 cunoştinţe şi abilităţi de realizare și implementare a unor proiecte educaționale cu 

finanțare europeană; 

 cunoştinţe şi abilităţi implicate în selectarea şi analizarea surselor de finanțare cu 

referire la activitatea didactică. 
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 capacitatea de a mobiliza, de a combina şi a utiliza în mod autonom competenţele 

profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau 

probleme; 

 asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a 

unor instituţii. 

 atitudine creativă, deschidere faţă de nou, spirit exploratoriu şi motivaţie favorabilă 

investigării şi explicării fenomenelor educaţionale; 

 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 
 Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a mecanismelor de elaborare  si 

implementare a proiectelor educaționale   

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. Capacitatea de a identifica oportunităţi de finanţare accesibile tipului de 

organizaţie – unitate şcolară – pentru dezvoltarea instituţională şi întărirea capacităţii 

instituţionale ca parte a sistemului naţional de învăţământ. 

2. Capacitatea de a identifica oportunităţile de finanţare pentru accesul ca prestator 

pe piaţa serviciilor de învăţare continuă. 

3. Capacitatea de a elabora cereri de finanţare respectând rigorile finanţatorilor în 

ceea ce priveşte conformitatea administrativă, eligibilitatea şi relevanţa. 

4. Capacitatea de a pune în practică (implementa) proiectele finanţate pentru a 

asigura îndeplinirea obiectivelor prevăzute, a rezultatelor proiectelor şi asigurarea 

durabilităţii. 

 
8. Conţinuturi 

Curs Metode de predare Număr de ore 

Notiuni generale de managementul proiectelor 
Prelegere,  

Conversaţie 

2 

Proiectul – definitie și clasificare 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie 

2 

Managementul proiectelor 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

Identificarea oportunitatilor 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

Surse de finantare 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

Evaluarea capacitatii organizationale 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

Conexarea oportunităţilor cu capacitatea organizaţiei 
Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 



Elaborarea proiectului I 
 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

Elaborarea proiectului II 
 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

Importanta implementării proiectului 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

4 

Regulile de management în implementare 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

Comunicarea managerială 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

Managementul crizei (prevenire – soluţionare) 

Asigurarea durabilităţii 

Prelegere, 

Exemplificări 

Conversaţie, 

2 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Număr de ore 

Notiuni generale de managementul proiectului 
Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

2 

Identificarea oportunitatilor I 
Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

2 

Identificarea oportunitatilor II 
Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

2 

Elaborarea proiectului I 
Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

2 

Elaborarea proiectului II 
Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

2 

Elaborarea proiectului III 
Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

2 

Implementarea proiectului 
Prezentări, dezbateri, 

studii de caz 

2 

Bibliografie 
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  OOpprraann  CC..  SSttaann  SS..  MMaannaaggeemmeennttuull  pprrooiieecctteelloorr  EEddiittuurraa  CCoommuunniiccaarree..rroo,,  BBuuccuurreeșșttii  22000088  

  GGaarrrreeiiss  RR..  HHaappppyy  pprroojjeeccttss  EEddiittuurraa  AASSEE  BBuuccuurreeșșttii  22000066  

  SSttaann  SS..,,  OOpprraann  CC..  MMoonniittoorriizzaarreeaa  pprrooiieecctteelloorr  EEddiittuurraa  CCoommuunniiccaarree..rroo,,  BBuuccuurreeșșttii  22000033  

  Ghidul solicitantului POSDRU  

  Anexe ghidul solicitantului  

  Instructiuni POSDRU  

 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

http://www.fseromania.ro/


 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 care solicită specialişti în domeniul managementului educaţional, ce pot identifica și 

valorifica surse de finanțare alternative pentru instituțiile de învățământ prin proiecte cu finanțare 

europeană. 

 
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 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 
Susţinerea unui proiect  Fişă de evaluare seminar 20 

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 

 

______________                                                                                  ______________________                 


