
FIŞA DISCIPLINEI

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative

3. Timpul total estimat(ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână 2 din care:3.2curs 2 3.3seminar/laborator 1
3.4Total ore din planul de învăţământ 42 din care:3.5curs 28 3.6seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 16
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35
Pregătire seminarii/laboratoare,teme, referate, portofolii şi eseuri 45
Tutoriat 6
Examinări 6
Alte activităţi................................... 0

3.7Total ore studiu individual 108
3.8Total ore pe semestru 150
3.9Număr de credite 6

1. Date despre program
1.1Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şiStiinţe Social-Politice
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială
1.4 Domeniul de studii Asistență socială
1.5Ciclul de studii Master

1.6Programul de studii / Calificarea Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor
infracțiunilor / Asistent social

2. Date despre disciplină
2.1Denumirea disciplinei Managementul proiectelor europene
2.2Titularul activităţilor de curs Asist.Univ.Dr. Lucian Sfetcu
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.Univ.Dr. Lucian Sfetcu
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare* E 2.7 Regimul discipinei** DO

4. Precondiţii(dacă este cazul)
4.1 De curriculum Nu este cazul
4.2 De competenţe Nu este cazul

5. Condiţii(dacă este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului
Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata
desfășurării cursului, cu excepția utilizării pentru activității /
sarcini didactice

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata
desfășurării cursului, cu excepția utilizării pentru activității /
sarcini didactice
Nu se vor accepta cererile de amânare a prezentării
proiectelor



6. Competenţe specifice acumulate
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CP2. Utilizarea adecvată a limbajului specific domeniului asistenţei sociale în comunicarea cu medii
profesionale diferite;
CP3. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii / aspecte
privind probaţiunea, medierea şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor, în contexte mai largi
asociate domeniului;
CP4. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare incompletă,
pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;
CP6. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare în domeniul probaţiunii, medierii şi
asistenţei sociale a victimelor infracţiunilor, utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi
calitative.
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CT1. Aplicarea standardelor profesionale de cercetare;
CT2. Respectarea standardelor de integritate etică şi onestitate profesională;
CT3. Dezvoltarea capacităţii de negociere şi adaptarea acesteia la diverse contexte socio-
profesionale;
CT6. Deprinderea lucrului în grup şi a cooperării în cadrul reţelelor;
CT9. Considerare în cadrul activităţii a aspectelor ce ţin de bunăstarea publică şi generală;
CT14. Diversificarea formelor şi stilurilor de învăţare;

7. Obiectivele disciplinei(din grila competenţelor specifice acumulate)
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l Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale ariei

de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala
Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea unor variate tipuri de
concepte, situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Expliceconceptele de solidaritate și economie socială
 Descrieformele și entitățile de economie socială
 Analizeze criticpolitici publice, proiecte și inițiative de economie socială
 Utilizeze concepte ale economiei sociale pentru elaborarea de politici publice / proiecte pentru

diferite categorii vulnerabile

8. Conţinut

8.1 Curs Metode de predare
Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1. Principii de bază privind elaborarea proiectelor
europene (context, justificare)

descrierea
expunerea
problematizată
explicaţia
conversaţia
reproductivă
conversaţia
euristică

 Cursul se
desfăşoară conform
programării de la
orar

 Temele de curs se
regasesc la
bibliografie

2.
Principii de bază privind elaborarea proiectelor
europene (scop, obiective și rezultate
intermediare)

3. Planificarea activităților

4. Resurse umane și parteneri

5. Managementul resurselor financiare



6. Managementul riscurilor

7. Indicatori de monitorizare și evaluare

Bibliografie

Referinţe principale:
Cojocaru, Ştefan, (2006).Proiectul de interventie in asistenta sociala. De la propunerea de finantare la
planurile individualizate de interventie.Iași: Polirom.

Referinţe suplimentare:
Mocanu, Mariana, Schuster, Carmen, (2001).Managementul proiectelor – Cale spre creşterea competivităţii.
Bucureşti: ALL BECK.
Opran, Constantin, (coord.)Stan, Sergiu, Năstasă, Steluţa, Abaza, Bogdan, (2002).Managementul
proiectelor. Bucureşti:comunicare.ro.
Oprea, Dumitru, (2001).Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice, Iaşi: Sedcom Libris.
Roberts, Paul, (2016). Ghid pentru managementul proiectelor. Cum gestionăm corect proiectele pentru a
obține beneficii durabile. București: comunicare.ro

Resurse
Formular proiect (versiunea 2021) și Anexele 1 – 5

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare
Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1. Organizarea activităților de seminar; prezentare
exigențe seminar; prezentarea tematică seminar

expunerea
problematizată
discuția
explicația

 Seminarul se
desfăşoară conform
programării de la
orar

 Fiecare student
trebuie să facă parte
dintr-o echipă

 Proiectul de
seminar va fi realizat
în echipe de 3-4
studenți.

2. Prezentare proiect. Contextul și justificarea ideii
proiectului

3. Prezentare proiect.Scop, obiective şi rezultate
intermediare

4. Prezentare proiect.Descrierea detaliată a
activităţilor, partenerilor și resurselor umane

5. Prezentare proiect. Bugetul proiectului

6. Prezentare proiect.Managementul riscurilor

7. Prezentare proiect.Indicatori de monitorizare și
evaluare

Bibliografie
Cojocaru, Ştefan, (2006).Proiectul de interventie in asistenta sociala. De la propunerea de finantare la
planurile individualizate de interventie.Iași: Polirom.
Mocanu, Mariana, Schuster, Carmen, (2001).Managementul proiectelor – Cale spre creşterea competivităţii.
Bucureşti: ALL BECK.
Opran, Constantin, (coord.)Stan, Sergiu, Năstasă, Steluţa, Abaza, Bogdan, (2002).Managementul
proiectelor. Bucureşti:comunicare.ro.
Oprea, Dumitru, (2001).Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice, Iaşi: Sedcom Libris.
Roberts, Paul, (2016). Ghid pentru managementul proiectelor. Cum gestionăm corect proiectele pentru a
obține beneficii durabile. București: comunicare.ro

Resurse
Formular proiect (versiunea 2021) și Anexele 1 – 5



Data completării Titular de curs Titular de seminar
27.09.2021 Asist.Univ.Dr. Lucian Sfetcu Asist.Univ.Dr. Lucian Sfetcu

Data avizăriiîn departament Director de Departament
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei

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

Disciplina “Managementul proiectelor europene”răspunde nevoilor organizațiilor
nonguvernamentale, publice și private de elaborare și management eficient a proiectelor cu finanțare
europeană. De asemenea, cursul oferă cunoștințe specializate pentru gestionarea și transformarea
culturii organizaționale în sensul conștientizării beneficiilor implementării proiectelor europene.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4Curs

 Cunoaşterea
terminologiei utilizate

 Capacitatea de utilizare
adecvată a noţiunilor.

 Capacitatea de a construi
argumente pro şi contra
din disciplina studiată

Examen 50%

10.5 Seminar/Laborator

 Prezenţa activă la
seminarii

 Elaborarea şi susţinerea
proiectului de seminar

 Absolvirea cursului este
condiționată de
participarea la minimum
50%+1din
seminariiledesfășurate

 Inregistrarea
prezenţelor

 Evaluare prezentare
proiecte

Punctaj prezente la
seminar (individual) 15%
Prezentare seminar 3
(echipa) 5%
Prezentare seminar 4
(echipa) 5%
Prezentare seminar 5
(echipa) 5%
Prezentare seminar 6
(echipa) 5%
Prezentare seminar 7
(echipa) 5%
Punctaj proiect (echipa)
60%

50%

10.6Standard minim de performanţă
 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul unui proiect pe o temă

de specialitate.


