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Filosofie

Filosofie

- Familiarizarea studenților cu diferite tipuri de proiecte cultural-științifice (finanțate) în
vederea atingerii unor competențe manageriale.
- Prezentarea detaliată (exemplificată cu proiecte anterioare deja depuse, aprobate și
finalizate) a activităților necesare unui management de succes.
- Evidențierea obiectivelor, provocărilor și dificultăților (științifice, administrative,
legislative, financiare, organizatorice) care apar în procesul de gestionare a unui proiect
cultural-științific.
- Dezvoltarea competențelor gestionării unui proiect cultural-științific (ca manager sau
ca membru de echipă).
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE
- Dezvoltarea capacităţii de scriere, depunere și gestionare a unui proiect culturalștiințific
- Dobândirea, de către studenți, a motivației, vocabularului și abilităților gestionării unui
proiect cu finanțare nerambursabilă
- Insușirea unui comportament inovativ în domeniul ştiinţific al proiectului, cu valoare
adăugată prin cercetare și inovație, orientat spre diseminarea de plusvaloare (științifică,
morală și socială) în cadrul comunității locale, naționale și internaționale
- Dezvoltarea capacității de înțelegere, integrare și sinteză de informații din diferite
domenii (cercetare, legislație, administrație, finanțe).
- Dobândirea, de către studenți, a capacității de integrare în proiectele de dezvoltare
instituţională.
- Proiectul cultural-științific. Noțiuni introductive, exemple de tipuri de proiecte
(doctorale și post-doctorale, pentru tinere echipe, pentru echipe consacrate, alte tipuri).
- Tipuri de finanțare și procedura depunerii proiectelor.
- Dificultățile planificării strategice și ale scrierii unui proiect. Metodologie și strategii de
reușită.
- Strategii remediale și de avarie în managementul proiectelor.
- Obiectivele unui proiect : științifice, metodologice, manageriale ș.a.

BIBLIOGRAFIE
(SELECTIVA)

- Planificarea resurselor financiare (obținute) în raport cu obiectivele (stabilite).
Diagrama Gantt a obiectivelor/resurselor/timpului
- Procesul de selectare a membrilor echipei și repartizarea activităților.
- Formarea cercetătorilor tineri (doctoranzi, post-doctoranzi).
- Diseminarea rezultatelor obținute în comunitatea academică și/sau mediul socioprofesional vizat de proiect.
- Vizibilitatea națională și internațională a rezultatelor proiectului.
- Proiecte anterior depuse și acceptate spre finanțare de organisme naționale și/sau
internaționale
- McCollum James K., Bănacu Cristian Silviu, Management de proiect – o abordare
practica, București, Editura Universitară, 2007.
- Marinescu, Paul, Management de proiect, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007
- Dictionar de managementul proiectelor (editor: AFITEP, Asociatia Franceza de
Managementul Proiectelor); Editura Tehnică, Bucuresti, 2001
Alte surse bibliografice vor fi indicate în cadrul cursului.

CONȚINUTUL
SEMINARULUI

EVALUARE

- Macheta și procedura administrativă de depunere a unui proiect.
- Arta formulării titlului unui proiect. Impactul cuvintelor cheie și al rezumatului
științific.
- Strategii pentru circumscrierea conținutului științific actual relevant în materia
proiectului.
- Repere financiare. Legislația muncii și cuantumul indemnizațiilor în cadrul echipei.
- Gestionarea deplasărilor interne și externe. Decontul financiar.
- Contracte cu terți (procedură, obiective, indicatori de reușită)
- Tipuri de diseminare a rezultatelor.

Condiții
Criterii
Formula
notei finale
standardele
minime de
performanță

- Prezență minimă la cursuri/seminarii.
- Participarea activă la seminarii (intervenții, realizarea unor
lucrări practice).
- Realizarea unei lucrări finale.
30% pentru activitatea de seminar
60% pentru lucrarea finală, în urma susținerii ei în cadrul unui
colocviu.
10% din oficiu.
Vor fi comunicate în cadrul cursului.
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