
 
 

 
 

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 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5  curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 23 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 12 
Examinări 6 
Alte activităţi ................................... 0 
 
3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 

 

 

 
  

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 în Resurse umane 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Politici și reglementări europene privind formarea și 
dezvoltarea profesională 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.Univ.Dr. Camelia Medeleanu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.asoc.drd. Mihaela Dana Ignat 
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru 5 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 Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1 Proiectarea si realizarea de cercetari sociologice (culegere, prelucrare si analiza de date sociale) 
în organizatii si comunitati, cercetari culturale, studii de piata etc. 
C3 Diagnoza mediului organizational 
C3.2 Radiografierea contextului organizational pe baza cunostintelor specifice 
C5 Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizatie prin aplicarea de metode 
specifice 
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CT1 Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si raspundere personala 
fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala 
CT3 Utilizarea eficientă a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on line 
etc) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interretarea unor variate tipuri de concepte, 

situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
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 
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 • Cunoaşterea politicilor, direcţiilor și reglementărilor privind dezvoltarea şi formarea 
profesională la nivel european și național; 

• Cunoașterea și înțelegerea rolului principalelor instituții și organisme europene și naționale în 
educație, învățare, dezvoltare și formare profesională; Formarea unei gândiri logice, creative 
care sa permită studenților valorificarea cunoştinţelor în cercetare și proiectare. 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 

Teorie si practică în formarea profesională a 
adultilor; necesitatea formării profesionale 
individuale și la nivel de organizație; fazele 
formării profesionale; reglementarea și obiectivele 
principale ale formării profesionale; 

• Prelegere 
• Dezbatere 
• Problematizare 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

2. 
Fazele formării profesionale; reglementarea și 
obiectivele principale ale formării profesionale in 
România; 

3. 
Sistemul de formare profesională (formarea 
profesionala initiala, practica elevilor si studentilor; 
educatia permanenta) 

4. Formarea profesională a adulţilor 



 
 

 
 

5. Formarea profesională a angajaţilor 
 

6. Formarea profesională a persoanei aflate în 
căutarea unui loc de muncă 

7. 
Procedura de evaluare şi certificare a 
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale 

8. 

Politici și reglementări comunitare actuale în 
domeniul educației, formării profesionale și 
tineretului (obiectivele, caracteristicile și principiile 
politicii europene educaționale și de formare 
profesională, transparenta calificărilor 
EUROPASS, recunoașterea calificărilor) 

9. 

Politici și reglementări comunitare actuale în 
domeniul educației, formării profesionale și 
tineretului (obiectivele, caracteristicile și principiile 
politicii europene educaționale și de formare 
profesională, transparenta calificărilor 
EUROPASS, recunoașterea calificărilor) 

10. 
Instituții și programe în domeniul educației, 
formării profesionale și tineretului  programe, 
strategii de dezvoltare 

11. 

Instrumente de finanțare comunitară în domeniul 
dezvoltării și formării profesionale (Fondul Social 
European - principal instrument financiar al UE 
pentru investiţiile în capitalul uman etc; 
Erasmus+)  

12. 
Cadrul European de Referință al Competențelor 
cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții 
 

13. 
Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea 
de-a lungul vieții (EQF, European Qualifications 
Fremwork for lifelong learning) 

14. 

Cadrul European de Referință pentru Asigurarea 
Calității (EQARF, The European Quality 
Assurance Reference framework for Vocational 
Education and Training). 
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8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Organizarea activităţilor de seminar; prezentare 
exigenţe seminar; prezentarea tematică seminar 

• expunerea 
problematizată 
• discuţia 
• explicaţia 
• studiul de caz 
• exerciții 
• joc de rol 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Fiecare student 
trebuie să susțină un 
referat şi să 
elaboreze un proiect  
la seminar. 

2. 
Formarea şi perfecţionarea personalului – o 
investiţie necesară (Formare versus pregătire 
profesională) 

3. 
Investiția în resursele umane (componentele 
educative ale strategiilor resurselor umane, 
meserii și mobilități) 

4. Ocuparea forței de muncă și învățarea pe tot 
parcursul vieții 

5. 

Provocările combaterii șomajului prin intermediul 
programelor de dezvoltare și formare 
profesională. Exemple de bună practică în țările 
Uniunii Europene 

6. Autorizarea furnizorilor de formare profesională 

7. Dezvoltarea și formarea profesională prin sistemul 
de învățământ 

8. Subsistemele educaționale și formative: educația 
formală, non-formală și informală 

9. 
Procedura de evaluare şi certificare a 
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi 
decât cele formale 

10. 

Formarea profesională în afara sistemului de 
învățământ (formarea profesională a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, formarea 
profesională organizată de angajator - acte 
adiționale și contracte speciale, formarea 
profesională în baza O.G.129/2000) 

11. Metode și tehnici de formare a resurselor umane 

12. Rolul coaching-ului şi mentor-ingului în 
dezvoltarea resurselor umane 

13. Prezentare proiecte 

14. Prezentare proiecte 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Piotr+Pachura
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Interesul pentru problematica formării profesionale este determinat de menținerea unor dezechilibre 
pe piețele muncii, de imperfecțiunile pieței educației și formării profesionale, respectiv de ecartul 
global și structural dintre cererea de competențe și calificări și oferta sistemului de educație si 
formare profesională. Cursul încearcă să surprindă orientările actuale în domeniul formării 
profesionale la nivel european și în Romania. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs • Rezolvarea subiectelor 
de examen Examen scris 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea și sustinerea 
unui referat și a unui 
proiect de seminar 
 

• Evaluare - referat și 
proiect 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea unei lucrari de specialitate pe o tema actuala în 

domeniu, utilizând diverse surse si instrumente de informare 
• Elaborarea unui proiect de specialitate aplicând principii, norme si valori de etica si 

deontologie profesionala 

http://www.edecon.ro/autor/117/constantin-rosca/
http://www.edecon.ro/autor/118/mihai-varzaru/
http://www.edecon.ro/autor/119/ion-gh-rosca/


 
 

 
 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Lect.univ.dr. Camelia Medeleanu Asist. asoc.drd. Mihaela Dana Ignat 
  

 
 

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