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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Disciplina Elaborarea și administrarea proiectelor este adresată masteranzilor şi doctoranzilor întru dezvoltarea 
abilităţilor necesare în materie de PROIECT. Pe parcursul orelor destinate cursului masteranzii se vor familiariza 
cu conceptul de proiect, caracteristicile şi cerinţele unui proiect, documentele-cheie şi responsabilităţile 
„actorilor” implicaţi în proiect, fazele principale ale planificării şi monitorizării unui proiect. 

  Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- analiza, sinteza, interpretarea critică a informaţiei și identificarea conexiunilor interdisciplinare; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea problemelor cu importanță aplicativă pentru societate; 
- analiza critică a informației din literatura ştiinţifică de specialitate; 
- formularea  obiectivelor de cercetare și elaborarea unui plan de realizare a acestora; 
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii; 
- aplicarea tehnologiilor informaționale în vederea identificării  soluțiilor la problemele cercetării;  
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor de cercetare  și elucidare 

a problemelor din domeniul profesional. 
Competențe specifice: 
- capacitatea de a sistematiza şi explica informaţii privind funcţionarea proiectelor europene;  
- înţelegerea şi interpretarea ciclului unui proiect, obiectivelor, tipologiei proiectelor europene;  
- explicarea şi interpretarea etapelor elaborării unui proiect, surselor financiare şi atragerii fondurilor precum şi 

corelarea proiectelor cu resursele; 
- explicarea şi aplicarea tehnicilor de evaluare şi planificare (metodologia proiectelor europene);  
- capacitatea de a evalua tipurile de proiecte şi sursele de finanţare europeană(fonduri de pre-aderare, structurale 

şi de coeziune, iniţiative şi programe comunitare);  
- capacitatea de a analiza şi prelua experienţa altor state în elaborarea, desfăşurarea şi evaluarea proiectelor 

europene. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil  
- să elaboreze studii teoretice şi practice privind elaborarea şi funcţionarea proiectelor;  
- să identifice principalele probleme în realizarea proiectelor (managementul riscurilor realizării proiectului);  
- să propună idei novatoare, sustenabile şi semnificative în vederea elaborării li realizării unui proiect;  
- să acceseze şi utiliza principalele surse internet în vederea elaborării şi aplicării online la un proiect european;  
- să implementeze metodologia proiectelor, tactici de evaluare şi planificare, diagrame cu bare, analiza S.W.O.T. 
Condiții prerechizit. Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 6, conform ISCED – licenţă. 

Teme de bază: 
Noțiuni generale privind conceptele de management, proiect și managementul proiectelor. Informare, diseminare, 
conceperea ideii de proiect. Redactarea proiectului. Implementarea proiectului. Monitorizarea și evaluarea 
proiectelor. Finalizarea proiectelor. Managerul de proiect și echipa. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 



studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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