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Fișa disciplinei 

Anul academic 2021-2022 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2. Facultatea Studii Europene 
1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 
1.4. Domeniul de studii Management 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/ Calificarea Management / Licenţiat în ştiinţe economice 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul calităţii 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Cosmin Matiş 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Cosmin Matiş 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare1 E 2.7 Regimul 

disciplinei2 
OB. 

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

3.1 Nr. de ore pe săptămână 4 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. seminar/ 
laborator 

2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ3 48 Din care 3.5. curs 24 Din care 3.6. seminar/ 
laborator 

24 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale4  Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  15 
Tutoriat  

 

Examinări  2 
Alte activităţi:.................................................. 

 

3.7. Total ore studiu individual 62  
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  nu este cazul 
4.2. de competenţe  nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  necesitatea accesarii unor platforme on+line 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  necesitatea accesarii unor platforme on+line 

 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.  
3 La anii terminali, semestrul 2 are doar 12 săptămâni; în rest, 14. 
4 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul orelor de studiu individual, 
distribuite în cele şase rubrici. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 

antrenare şi control-evaluare în managementul calităţii; 

 capacitatea de aplicare ai instrumentelor adecvate în activitatea de monitorizare şi control 

a calităţii; 

 conştientizarea importanţei monitorizării permanente a calităţii. 
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om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

muncă; 

 utilizarea tehnicilor de muncă eficiente, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul 

activităţilor de grup sau individuale.  

 
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   

 
Obiective specifice 

 să înţeleagă specificul şi importanţa implementării sistemului 

de management al calităţii prin prisma funcţiilor generale ale 

managementului; 

 să identifice instrumente de îmbunătăţire a calităţii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
 1. Aspecte generale - curs introductiv 
 2. Definirea conceptului de calitate 
 3. Istoricul şi evoluţia conceptului de calitate. 
Personalităţi din domeniul calităţii (2 cursuri) 
 4. Sistemul de management al calităţii. 
Importanţa implementării acestuia 
 5. Managementul calităţii totale  
 6. Managementul calităţii în administraţia 
publică  
 7. Tehnici de îmbunătăţire a calităţii 
 8. Costurile calităţii  
 9. Standardele de calitate 
10. Premiile pentru calitate 
11. Managementul calităţii serviciilor    

 
 

Prelegere interactivă 
Debate 

 

 



 
 

 

3 
 

 informaţiile prezentate studenţilor sunt în permanenţă corelate cu informaţiile regăsite în publicaţiile 

de specialitate din domeniu şi cu cerinţele angajatorilor în ceea ce priveşte managementul calităţii  

Bibliografie: 
1. Drăgulănescu N., Drăgulănescu M. (2003), Managementul calităţii serviciilor, Bucureşti, Editura AGIR 
2. Ilieş L., Crişan E. (2011), Managementul calităţii totale, Cluj Napoca, Editura Risoprint 
3. Juran J., M. (2000), Planificarea calităţii, Bucureşti, Editura Teora 
4. Nistor R. (2007), De la calitate la managementul calităţii totale, Cluj Napoca, Editura Alma Mater 
5. Olaru M. (coord.) (1999), Managementul calităţii – Concepte şi Principii de Bază, Bucureşti, Editura ASE 
6. Olaru M. (2000), Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Bucureşti, Editura Economică  
7. Raboca H., M. (2013), Managementul calităţii în administraţie publică, Bucureşti, Editura Tritonic  

 

8.2  Seminar Metode de predare Observații 
 1. Consideraţii generale despre calitate 
 2. Definirea conceptului de calitate 
 3. Sistemul de management al calităţii 
 4. Managementul calităţii totale 
 5. Conceptul de calitate în administraţia publică 
 6. Conceptul de calitate în viaţa studenţilor 
 7. Standarde de calitate 
 8. Calitatea şi siguranţa alimentelor - sistemul 
HACCP 
 9. Etichetarea corectă a produselor 
10. Utilizarea instrumentelor de îmbunătăţire a 
calităţii 

 
Studii de caz 

Discuţii, analiză 
Brainstorming 
Copacul ideilor 

 
 

 

Bibliografie:  
1. Drăgulănescu N., Drăgulănescu M. (2003), Managementul calităţii serviciilor, Bucureşti, Editura AGIR 
2. Ilieş L., Crişan E. (2011), Managementul calităţii totale, Cluj Napoca, Editura Risoprint 
3. Juran J., M. (2000), Planificarea calităţii, Bucureşti, Editura Teora 
4. Nistor R. (2007), De la calitate la managementul calităţii totale, Cluj Napoca, Editura Alma Mater 
5. Olaru M. (coord.) (1999), Managementul calităţii – Concepte şi Principii de Bază, Bucureşti, Editura ASE 
6. Olaru M. (2000), Tehnici şi instrumente utilizate în managementul calităţii, Bucureşti, Editura Economică  
7. 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 
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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 procesul de  

îmbunătăţire a 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  participarea la seminarii şi implicarea 

activă în discuţii/dezbateri precum şi în 

rezolvarea studiilor de caz 

 
Evaluare continuă în 
cadrul seminariilor 

 
30 

Ex officio: 1 point 
10.6 Standard minim de performanță 
Pentru nota 5: 

 prezenţă activă la 25% din seminarii; 

 capacitate medie de a răspunde la 

întrebările din cadrul examenului scris. 
 

Pentru nota  10: 
 prezenţă activă la minim 75% din seminarii; 

 capacitate ridicată de a răspunde la 

întrebările din cadrul examenului scris. 
 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 
15.02.2022 Lect. univ. dr. Matiş Cosmin Lect. univ. dr. Matiş Cosmin  
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
  
 
Data avizării în departament  Semnătura directorului  de departament 
 
………………………….    ……………………………………………. 

 


