ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
FACULTATEA DE INSTALATII
PROFILUL : INSTALATII
SPECIALIZAREA : INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
Forma de invatamant : ingineri, cursuri de zi

PROGRAMA ANALITICA
Denumirea
disciplinei

MANAGEMENT SI
RESURSE UMANE

Anul de
studiu

IV Semestrul

7

Cod disciplina

Tipul de evaluare finala (E, C, V,
PR)

Regimul disciplinei (OB - obligatorie,
OP - optionala, F - facultativa)
Total ore din
planul de
invatamant
Categoria
formativa a
disciplinei
Titularul(a)
disciplinei

U02.04.INS.07.7.OB05.PET

OB

Numar de credite

56 Total ore studiu individual

14

Total ore pe
semestru

PF - fundamentala, PTG - tehnica generala, PIG inginereasca generala, PS - de specialitate, ELS educatie pentru promovarea valorilor democratiei,
tehnici de comunicare si limbi straine;

C
3
70

PET

Postavaru Nicolae

Facultatea Instalatii
Domeniul Instalatii
Specializarea Instalaţii pentru construcţii

Numarul total de ore pe sem.
din planul de invatamant
Total C
S
L
P
56 28
28
-

Obiectivele disciplinei
Insusirea elementelor de baza pentru conducerea de firme (IMMin termeni de
uri) si lucrari
competente
Continutul disciplinei Curs
(curs, aplicatii,
1. Caracteristicile activitatii de investitii si constructii
activitati practice etc.)
2. Particularitatile pietii constructillor

3. Antreprenoriatul si IMM-urile
4. Managerul: caracteristici, insusiri

5. Motivatia muncii
6. Planificare, decizie, echipa
7. Organizarea firmelor

Ore
4
4
4
4
4
4
4

Lucrari
1. Continutul documentatiei economice
2. Liste de activitati
3. Liste de utilaje si echipamente
4. Liste de materiale
5. Evaluarea lucrarilor

2
2
2
2
2

6. Devizul general

2

7. Planificarea activitatilor

2

La stabilirea notei finale se iau in considerare
1. Raspunsurile la examen - colocviu (examinare finala)
2. Sustinerea lucrarilor practice de laborator
3. Sustinerea finala a proiectelor
4. Testarea periodica prin lucrari de control
5. Testarea continua pe parcursul semestrului
6. Activitati de intocmire a unor teme, referate, eseuri,
proiecte ...
7. Alte activitati (de precizat)
......................................................

Ponderea in notare
exprimata in procente
60
15
15
5
5

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/C/V, ( de exemplu: lucrare scrisă ( inclusiv
tipul - descriptivă, test grilă, rezolvare probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu
individual sau în grup, susţinere de lucrări, proiect (proiectele cu notă distinctă se încadrează la
PR) etc.

Examen: se dau teste individuale tip grila din toata materia semestrului
Estimati timpul total de ore pe semestru al activitatiilor de studiu individual solicitate
studentului
(fiecare rand se completeaza dupa caz)
8. Pregatirea pentru examinare
1. Studiul notitelor de curs
4
2
finala
2. Studiul suporturilor de curs 4
9. Participarea la consultatii
manuale, carti, etc.
3. Studiul bibliografiei minimale
2
10. Documentarea in teren
recomandate
11. Documentarea suplimentara in
4. Activitatile specifice de pregatire
biblioteca
5. Intocmirea de teme, referate, eseuri
12. Documentarea prin reteaua
2
etc.
Internet
6. Pregatirea pentru lucrari de
13. Alte activitati..................
verificare
7. Pregatirea pentru prezentari orale
14. ....................................
TOTAL ore studiu individuale pe

semestru = 14

