
FIŞA DISCIPLINEI  
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SOCIOLOGIE 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE IN MANAGEMENT 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. univ.dr. Marian Preda 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Mara Stan  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei 
Obligatori
u 

         

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 2 

din care: 3.2 curs 
1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 2 

Examinări 5 

Alte activităţi  - 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite  3 

4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe   Nu este cazul (este un curs introductiv) 

        
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

- 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

- 



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Introducere: Definirea, istoria şi functia managementului 
în cadrul organizatiilor 

2.  Procese în  managementul organizaţiilor: decizie, 
motivare, organizare, planificare, bugetare, control, 
schimbare, conflict, comunicare, stres 

3.  Funcţia de management în departamentele organizaţiilor 
(resurse umane, marketing, financiar-economic, 
operaţional) 

4.  Stiluri de conducere 
5.  Caracteristici ale liderilor şi managerilor: profil de 

personalitate, IQ (coeficient de inteligenţă0, inteligenţa 
emoţională (EQ)   

 
Metode de învăţare 
activă 
(expunere didactică, 
prelegere, dezbatere) 
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6. Competenţele specifice acumulate  

Competente 
profesionale 

 

 Intelegerea, explicarea şi interpretarea adecvata a conceptelor fundamentale din cadrul 
disciplinei, privind functiile conducerii, procese si stiluri de conducere 

 

Competente 
transversale 

 Formarea şi antrenarea capacităţii de a evalua stilurile de conducere privind decizia, controlul, 
coordonarea, integrarea, organizarea, planificarea 

 Elaborarea profilului de personalitate a managerului prin valorificarea modelelor teoretice 
despre între inteligenţa „clasică’ (IQ), inteligenţele multiple (Gardner) şi inteligenţa emoţională 
(Goleman) 

 Analiza şi evaluarea atribuţiilor manageriale din diverse arii funcţionale (resurse umane, 
producţie, financiar etc.), prin prisma managementului complexităţii 

• Familiarizarea cu exemple privind practica managerială, prin realizarea de conexiuni între 
concepte, corelaţii şi abordări sistematice 

 
 
 
 
Formarea capacităţii de a implementa planurile de intervenție elaborate 
 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Cunoaşterea și înțelegerea teoriilor privind comportamentul 
organizaţional şi rolul managerilor, grile şi standarde 
evaluative pentru măsurarea competenţei şi a performanţei 
manageriale, identificarea potenţialului managerial  

 

7.2 Obiectivele specifice   Analiza bugetelor de timp ale managerilor, în relaţie cu 
preocuparea de armonizare a vieţii profesionale cu cea 
personală 

 Diferenţierea conceptuală între leadership şi management 

 Familiarizarea cu conceptele si perspectivele teoretice 
privind managementul clasic şi orientări noi (management 
transformaţional, tranzacţional, participativ etc.)   



 American Marketing Association (2005). “Ethical Norms and Values for Marketers”. 
 Arbitron’s code of ethics for the CEO and Financial Managers 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Analiza conţinutului muncii – fişa de post ca instrument 
standardizat cuprinzând atribuţiile managerului 

Metode de stimulare, 
exercitii decizionale de 

tip teambuilding 
(scenarii decizionale), 
dezbatere, exercitii pe 

sub-grupe, 
brainstorming, studii de 
caz, rezumate, referate 

si recenzii 

 

Prezentare profil (biografic si psihologic) lideri (militari, politici, 
religiosi, femei, miscari eliberare etc.) 

Prezentare pe echipă, 
încurajarea feedback-
ului colegial constructiv 

 

Stiluri de leadership, principii în acordarea de feedback şi 
participarea membrilor echipei la luarea deciziilor 

Relaţia principal-agent, gestionarea riscurilor şi capcanele 
managementului 

 

Rezumate articole 
recente din Harvard 
Business Review, 
rapoarte cercetare 
despre implicarea 
angajatilor (ex: Gallup) 
si studii din publicatii 
(The Journal of 
Business Perspective, 
Management Learning 
etc.) 

 

Evaluarea rolului şi a contribuţiei manageriale ca impact în 
dezvoltarea şi schimbarea organizaţională 
Antrenarea abilităţilor cognitive, decizionale şi strategice 

Jocuri de rol şi exerciţii 
de tip supravieţuire 
(teambuilding) pentru 
investigarea dinamicii 
grupului şî a stilului 
decizional 

 

Stres organizaţional (valenţe pozitive – eustres şi negative – 
distres) 
 

dezbatere, exercitii pe 
sub-grupe,  

 

Inegalităţi sociale şi inechităţi salariale dezbatere, exercitii pe 
sub-grupe, 
brainstorming, studii de 
caz, 
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10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Examen final Examenul se va desfasura oral, in grupuri 
de 10 studenţi cu care se vor discuta 
aproximativ o ora temele predate la curs 
si exerciţiile de seminar 

60% 

10.5 
Seminar/laborator 

Interviu cu un manager, 
prezentare lider, rezumate / 
recenzii articole, participare 
activă la exerciţii individuale şi 
pe echipă  

Prezentare la seminar 20% 
(prezentare 
lider, prezenţă 
şi participare 
activă),  
20% interviu 
cu un 
manager, 
conform unui 
ghid de 
interviu 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 

 
Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 
 
 
 
 

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

Metoda de predare, atat la curs cat si la seminar, este interactiv-participativa, orientata spre practica, prin exercitii 
inovative, cu specific trans-disciplinar, focalizate spre finalitatea pragmatica prin studii de caz concrete din viaţa 
organizaţiilor (ex: rapoarte manageriale din diverse companii multinaţionale şi industrii), astfel incat absolventii sa 
beneficieze de modele teoretic-explcative puternice, cu relevanta actuala, dar si de exemple de practici manageriale. 
 



ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 
b. Evaluare – mărire de notă 

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

10.4 Curs 

Examen final Examenul se va desfasura oral, in grupuri 
de 10 studenţi cu care se vor discuta 
aproximativ o ora temele predate la curs 
si exerciţiile de seminar 

60% 

10.5 
Seminar/laborator 

Interviu cu un manager, 
prezentare lider, rezumate / 
recenzii articole, participare 
activă la exerciţii individuale şi 
pe echipă  

Prezentare la seminar 20% 
(prezentare 
lider, prezenţă 
şi participare 
activă),  
20% interviu 
cu un 
manager, 
conform unui 
ghid de 
interviu 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 

 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs 

Examen final Examenul se va desfasura oral, in grupuri 
de 10 studenţi cu care se vor discuta 
aproximativ o ora temele predate la curs 
si exerciţiile de seminar 

60% 

10.5 
Seminar/laborator 

Interviu cu un manager, 
prezentare lider, rezumate / 
recenzii articole, participare 
activă la exerciţii individuale şi 
pe echipă  

Prezentare la seminar 20% 
(prezentare 
lider, prezenţă 
şi participare 
activă),  
20% interviu 
cu un 
manager, 
conform unui 
ghid de 
interviu 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază. 

 


