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 FIŞA DISCIPLINEI 
în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul 2017-2018 

 
1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 

1.3. Departamentul Departamentul de Studii Europene si Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Științe administrative 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Administrație europeană 

  
2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Managementul calităţii 

2.2. Titularul activităţilor de curs Dr. Cosmin Matiș 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Dr. Cosmin Matiș 

2.4. Anul de studiu  3 2.5. Semestrul  6 
2.6. Tipul de 
evaluare1 

C 
2.7. Regimul  
disciplinei2 

 
OP 

   
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ  

36 Din care 3.5. 
curs 

24 Din care 3.6. seminar/ laborator 12 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale 4 x 25 = 100 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  25 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  24 

Tutoriat  10 

Examinări  2 

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 91 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă. 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  existenţa unui videoproiector; 

 studenţii vor respecta regulile de disciplină 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  studenţii vor respecta regulile de disciplină 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
e

n
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

al
e

 
 

 cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor concepte de calitate şi de management al calităţii; 

 interpretarea unor modele ale calităţii; 

 analiza oportunităţii stabilirii şi aplicării unei politici privind calitatea în cadrul 
administraţiei publice; 

 identificarea caracteristicilor unui sistem de management al calităţii performant 

C
o

m
p

et
e

n
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  utilizarea eficientă a surselor informaţionale, manifestarea unor atitudini responsabile 
faţă de domeniul ştiinţific;  

 identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea optimă a propriului 
potenţial în vederea dezvoltării profesionale 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

 
7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

 să se familiarizeze cu problematica calităţii, cu conceptele şi 
modelele/standardele aplicate în managementul calităţii   

 
7.2 Obiective specifice 

 să înţeleagă specificul şi importanţa implementării sistemului de 
management al calităţii 

 să identifice instrumente de îmbunătăţire a calităţii 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs 
 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Definirea conceptului de calitate  Prelegere 
interactivă 

 

2. Istoricul şi evoluţia conceptului de calitate. Personalităţi din 
domeniul calităţii 

Prelegere 
interactivă 

 

3. Standarde şi modele ale calităţii Prelegere 
interactivă 

 

4. Conceptul de calitate în administraţia publică Prelegere 
interactivă 

 

5. Sistemul de management al calităţii. Importanţa 
implementării acestuia  

Prelegere 
interactivă 

 

6. Tehnici ale managementului calităţii Prelegere 
interactivă 

 

7. Satisfacţia clienţilor în concordanţă cu aşteptările lor şi 
percepţiile acestora în ceea ce priveşte calitatea 

Prelegere 
interactivă 

 

8. Instrumente şi strategii aplicate pentru îmbunătăţirea 
calităţii 

Prelegere 
interactivă 

 



 3 

Bibliografie  
1. Ilieş L., Crişan E. (2011), Managementul calităţii totale, Cluj Napoca, Editura Risoprint 
2. Juran J., M. (2000), Planificarea calităţii, Bucureşti, Editura Teora 
3. Nistor R. (2007), De la calitate la managementul calităţii totale, Cluj Napoca, Editura Alma Mater 
4. Olaru M. (coord.) (1999), Managementul calităţii – Concepte şi Principii de Bază, Bucureşti, Editura 

ASE 
5. Olaru M. (2000), Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Bucureşti, Editura 

Economică  
6. Raboca H., M. (2013), Managementul calităţii în administraţie publică, Bucureşti, Editura Tritonic  

 

8.2 Seminar/laborator 
 

Metode de predare Observaţii 

1. Consideraţii generale despre concept  – discuţii introductive Copacul ideilor  

2. Standarde de calitate Discuţii, analiză  

3. Sistemul de management al calităţii Discuţii, analiză  

4. Calitatea şi siguranţa alimentelor - sistemul HACCP Discuţii, analiză  

5. Conceptul de calitate în administraţia publică Brainstorming  

6. Utilizarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii Copacul ideilor  

Bibliografie 
1. Ilieş L., Crişan E. (2011), Managementul calităţii totale, Cluj Napoca, Editura Risoprint 
2. Juran J., M. (2000), Planificarea calităţii, Bucureşti, Editura Teora 
3. Nistor R. (2007), De la calitate la managementul calităţii totale, Cluj Napoca, Editura Alma Mater 
4. Olaru M. (coord.) (1999), Managementul calităţii – Concepte şi Principii de Bază, Bucureşti, Editura 

ASE 
5. Olaru M. (2000), Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Bucureşti, Editura 

Economică  
6. Raboca H., M. (2013), Managementul calităţii în administraţie publică, Bucureşti, Editura Tritonic  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 informaţiile prezentate studenţilor sunt în permanenţă corelate cu informaţiile regăsite în 
publicaţiile de specialitate din domeniu şi cu ceriţele angajatorilor în ceea ce priveşte 
managementul calităţii  

 
 

10. Evaluare 
 

Tip de 
activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea conceptelor de calitate, a 
instrumentelor utilizate în îmbunătăţirea 
calităţii; 
Însuşirea elementelor componente ale 
sistemului de management al calităţii; 
Dobândirea unor cunoştinţe în ceea ce 
priveşte standardele ISO ale calităţii 
 

Examen scris 70% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

Participarea la seminarii şi implicarea 
activă în discuţii/dezbateri precum şi în 
rezolvarea studiilor de caz  

Evaluare continuă 
la seminar 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă  
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 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obţinerea unei note finale de minim      5 
(cinci) 

 Examenul este scris şi durează 120 minute 

 
 
Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  
…………………        ..................................................  .................................................... 
 
 
Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră  
.................................    .................................................................... 


