
 
 

 
 

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) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2  curs  3.3  seminar/laborator 4 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5  curs  3.6  seminar/laborator 56 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 2 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activităţi: activități practice 59 
 
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 

 

 
  

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Resurse umane / Specialist resurse umane 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Practica de specialitate  
2.2 Titularul activităţilor de curs - - - 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asoc.Asist.Univ. Dragoș Panainte 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare* C 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 - - - 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Termenul desfășurării activităților de practică este stabilit de 
titularul activităților de seminar. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a desfășurării 
activităților de practică. 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.1. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în cercetarea 
organizațiilor si comunităților; 
C1.2. Formularea de ipoteze si operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea si interpretarea 
fenomenelor cu care se confrunta organizațiile si comunitățile; 
C2.1. Descrierea procedurilor si aplicațiilor software specifice administrării bazelor de date construite 
cu indicatori sociali; 
C2.2. Utilizarea procedurilor si soft-urilor specifice sistemelor de informații bazate pe indicatori sociali 
în scopul explicării si interpretării unor variate tipuri de concepte, situații si procese; 
C3.1. Analiza si interpretarea mediului organizațional pe baza strategiilor de management specifice; 
C3.2. Radiografierea contextului organizațional pe baza cunoștințelor specifice; 
C4.1. Utilizarea metodelor de analiza sociologica în vederea realizării unei imagini de ansamblu 
asupra contextului organizațional; 
C4.2. Utilizarea soluțiilor IT si aplicațiilor software pe baza strategiilor de management construite; 
C5.1. Identificarea conceptelor specifice domeniului resurselor umane; 
C5.2. Diagnoza nevoilor resurselor umane; 
C6.1. Construirea instrumentelor folosite în analiza interacțiunii resurselor umane; 
C6.2. Identificarea tipurilor de interacțiune a resurselor umane. 
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CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficienta, de punctualitate si răspundere personala 
fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala; 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacitaților empatice de comunicare interpersonala 
si de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipa; 
CT3. Utilizarea eficiente a surselor informaționale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line 
etc) atât in limba romana, cat si într-o limba de circulație internațională; 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

D1. Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale ariei de 
specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala 
D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interretarea unor variate tipuri de concepte, 
situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
D3. Aplicarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea de probleme/situatii bine definite, 
tipice domeniului în conditii de asistenta calificata 
D4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele 
si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii 
D5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii si metode consacrate în domeniu 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Analizeze critic cunoștințele din domeniul resurselor umane 
 Utilizeze adecvat cunoștințe specializate din domeniul resurselor umane 
 Utilizeze abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare 
 Gestioneze situaţii de muncă sau cercetare care sunt complexe / imprevizibile 

8. Conţinut 

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

 - - - - - - - - - 



 
 

 
 

 

Bibliografie  
- - - 

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

1. Organizarea activităților de practică; prezentare 
exigențe practică 

• expunerea 
problematizată 
• discuţia 
• observaţia dirijată 
• observaţia 
independent 
• explicaţia 

• Stagiul de practică 
se desfăşoară 
conform programării 
la instituţiile 
partenere (pe 
parcursul semestrului 
sau în perioada 15 
iunie-5 iulie, conform 
structurii anului 
universitar 2020-2021) 

• Fiecare student 
trebuie să realizeze 
sarcinile de practică 
stabilite de către 
instituția parteneră 

• Fiecare student va 
realiza un portofoliu 
de practica care sa 
contina: 

• (1) Sinteza fiecărei 
conferințe de 
specialitate in 
domeniul resurselor 
umane la care a 
participat. 

• (2) Descrierea 
activității de practică 
desfășurată în cadrul 
instituțiilor partenere 

2. 

Participare conferințe de specialitate în domeniul 
resurselor umane -·10 ore (orele pot fi acumulate 
pe întreaga durata a anului universitar în curs) 
 
Stagiu de practică în cadrul instituțiilor și 
companiilor partenere în departamentele de 
resurse umane - 46 ore 
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 



 
 

 
 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 - - - Asoc.Asist.Univ. Dragoș Panainte 
  

 
 

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

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina „Practica de specialitate” răspunde nevoii şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu privind 
pregătirea şi formarea studenţilor pentru angajare. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs - - - - - - - - - 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
conferințe de specialitate 
în domeniul resurselor 
umane 

• Prezenţa activă la stagiul 
de practică 

• Evaluarea realizării 
sarcinilor de practică 

• Absolvirea disciplinei 
este condiţionată de 
participarea la minimum 
50% din timpul alocat 
stagiului de practică 

• Colocviu 100% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Reproducerea constituirii indicatorilor sociali fundamentali 
• Realizarea  diagnozei mediului organizational 
• Elaborarea unui studiu de caz privitor la administrarea resurselor umane 
• Identificarea si documentarea unei solutii pentru probleme specifice de resurse umane 
• Identificarea tipurilor de interactiuni ale resurselor umane dintr-o organizatie 


