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CONTINUTUL
CURSULUI

Comunicare (nu este cerinta obligatorie)
Crearea bazei de cunoştinţe şi abilităţi de bază cu privire la organizaţie şi comportament
organizaţional performant
Dezvoltare personală / Dezvoltarea autocunoaşterii
Dezvoltarea competenţelor de lucru în echipă
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE
Cunoaşterea elementelor de bază privind organizaţiile / instituţiile, din perspectiva sistemică;
Autocunoaştere în legătură cu valorile, atitudinile şi preferinţele personale în cadru
organizaţional;
Crearea de strategii motivaţionale eficace în vederea îmbunătăţirii performanţei personale şi
organizaţionale;
Lucrul în echipă şi crearea / dezvoltarea de echipe eficace
Crearea de relaţii eficace între membrii organizaţiei în vederea realizării obiectivelor.
Crearea de competenţe menite să ajute la proiectarea, organizarea şi conducerea instituţiilor
sau părţi ale acestora, precum şi la generarea şi menţinerea ansamblului de relaţii care
racordează aceste sisteme la mediul socio-economic, tehnologic şi informaţional românesc în
continuă schimbare.
Crearea de capabilităţi proactive pentru evoluţie performantă în organizaţii.
Curs:
1. Punere în scenă: organizaţia / instituţia - o privire sistemică. Ce este
comportamentul organizaţional
2. Organizaţia / instituţia: orientare strategică; actori; resurse; procese; structură;
cultura organizaţională, instituţionalizare, instituţii. Rolul comportamentului
organizaţional.
3. Factori de influenţă ai comportamentului organizaţional: valori; percepţie;
nevoi. Modelul Managerial - Leadership. Fundamentele comportamentului
individual: percepţie şi prelucrarea informaţiilor; atitudini; personalitate.
4. Rolul aptitudinilor şi caracterului în comportamentul organizaţional.
Comportamentul în relaţiile interpersonale. Elemente de autocunoaştere:
perspective asupra stilului personal; abordarea conflictelor.
5. Motivaţie: energizarea şi direcţionarea comportamentelor. Implicaţii în
organizaţii / instituţii.
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6. Elemente fundamentale ale interacţiunilor în grup: natura grupurilor;
4
structurarea interacţiunilor de grup; dinamica grupurilor; nivele ale
interacţiunilor de grup.
7. Prezentare. Fiecare echipă va trebui să dezvolte şi să susţină public un joc de
4
roluri, o simulare de interacţiune în grup sau alte abordări creative de sinteză a
tematicii parcurse, care să demonstreze însuşirea de cunoştinţe şi abilităţi
fundamentale în domeniu.
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2. Hutu, C. A. (2002) Motivaţia: Implicaţii in Management, în Simionescu, A. (Editor), Manual
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3. Amado, G., Guittet, A. (2007) Psihologia comunicării în grupuri, Editura Polirom, Iaşi
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Bucureşti
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Bucureşti
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The Dryden Press. Fort Worth
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19. Păunescu, Mihai (2006) Organizaţie şi câmpuri organizaţionale. O analiză instituţională,
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Seminar:
 Icebreaker: Formarea grupurilor de lucru.
 Brainstorming: identificarea regulilor de funcţionare a grupurilor.
 Stabilirea obiectivelor prezentării finale. Iniţierea hărţii subiectelor de interes
pentru prezentare.
 Exerciţii de comunicare.
 Finalizarea setului de reguli de funcţionare a grupurilor.
 Identificarea rolurilor în grup şi conştientizarea diferenţelor.
 Dezbateri pe baza aplicării instrumentului: Decizii dificile – înţelegerea

Nr. ore
4

4

dinamicii de grup.
 Dezbateri pe baza aplicării instrumentului: „Valori care stau la baza
construcţiei carierei” / Mentoring si Coaching.
 Identificarea şi interpretarea stilului personal pe baza aplicării instrumentului
MBTI - Personal Style Inventory / Exerciţiu Secretul Mariei.
 Dezbateri pe baza aplicării instrumentului: Inventarul inteligenţei emoţionale /
Stiluri de inteligenţă.
 Dezbateri pe baza aplicării instrumentului: inventarul Thomas-Kilmann /
Feedback si Asertivitate.
 Prezentare şi dezbateri în grup: temperament – caracter – personalitate.
 Exerciţiu creşteri salariale.
 Verificarea detaliilor prezentării finale.
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Idem Curs.
 Metodologia de facilitare a procesului de învăţare se bazează pe presupoziţia că participanţii
sunt capabili şi motivaţi să examineze şi să dezbată probleme comportamentale individuale,
manageriale şi organizaţionale pentru a construi baza de cunoaştere şi competenţe necesare
pentru succesul organizaţional;
 Natura cursului este multi şi interdisciplinară – teorie organizaţională, management,
psihologie, sociologie etc. - şi abordează teme esenţiale pentru performanţa organizaţiilor /
instituţiilor şi a comportamentelor organizaţionale, cum ar fi gândirea sistemică, performanţa,
strategii de motivare, dinamica grupurilor sau utilizarea propriei persoane ca "instrument
instituţional" eficace;
 Procesul cursului va fi intens interactiv; se aşteaptă ca participanţii să interacţioneze atât în
plenul clasei, cât şi în grupuri mici, să fie deschişi şi oneşti cu privire la percepţiile personale
şi să participe activ la discuţiile din clasă pe baza teoriilor prezentate şi a experienţelor
personale;
 De vreme ce cursul are un pronunţat caracter de experienţă, simultan cu dezbaterea
problemelor organizaţiilor reale, participarea în clasă este esenţială pentru realizarea
obiectivelor cursului;
 Procedurile folosite la predarea disciplinei se bazează pe utilizarea de instrumente ITC şi A/V
şi includ:
o prelegere informală şi discuţii cu întreaga clasă
o lucru în echipe mici
o teste şi exerciţii
o studii de caz
o cercetare în bibliotecă
o prezentare publică

EVALUARE
metodele

a. evaluare continuă (EVP)
b. evaluare finală – examen (EXM)
a. evaluare continuă (EVP)
Activitatea în clasă
Ponderea în nota finală: 50%
Prezentare Proiect de Echipă.

forme

ponderea
formelor de
evaluare în
formula notei
finale

b. evaluare finală – examen (EXM)
Examen:
Ponderea în nota finală: 50%
Proiect în echipă - prezentarea creativă a unui subiect din domeniul teorie şi
comportament organizaţional (joc de rol)
Fiecare participant va lucra împreună cu 2-3 colegi la tema sugerată (sau la o
alternativă propusă de echipă) pentru a cerceta, structura, prezenta clasei şi
dezbate proiectul respectiv. Prezentarea va dura aprox. 15 min. Aprecierea
prezentării se va face de către profesor şi colegi. Proiectul va fi prezentat public,
cu utilizarea de suport A/V.
a. evaluare continuă (EVP) → 50%
b. evaluare finală – examen (EXM) → 50%.
Pentru promovarea disciplinei, nota obținută la proiectul de echipă şi la examen
trebuie să fie minim 5.

Demonstrarea practică a achiziţiei cunoştinţelor de bază şi a conceptelor-cheie în
domeniul Teoriei şi Comportamentului organizaţional.
Demonstrarea practică a achiziţiei competenţelor de bază necesare la analiza
comportamentului individual şi de grup / analiza climatului organizaţional .
Demonstrarea practică a achiziţiei competenţelor de bază necesare la
identificarea şi rezolvarea unei probleme organizaţionale.

standardele
minime de
performanță**
**

* obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii
** la nivel de descriptor
*** strategia didactică, materiale, resurse
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după
caz
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