
  

FISA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior  Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea  Facultatea de Științe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul  Departamentul de Economie  

1.4 Domeniul de studii  Management   

1.5 Ciclul de studii  Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Management   

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul calităţii M2204 

2.2 Titularul activității de curs Conf. Univ. dr. Flórián Gyula 

2.3 Titularul activității de seminar Asist. Univ. drd. Hámos Mária Dalma 

2.4 Anul de studiu III. 

2.5 Semestrul 1 

2.6 Tipul de evaluare examen 

2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat 

 

  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 învățământ 56 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 26 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activități… - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfășurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector, calculator, tablă 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului Sală de curs dotată cu videoproiector, calculator, tablă 

 
1
Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competențe specifice acumulate 

 

Competențe 

profesionale 

- Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor și a terminologiei de 

specialitate în situații multiple; 

- Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare și diagnosticare a 

firmelor prestatoare de servicii;  

- Explicarea, interpretarea și corelarea factorilor care determină activitățile din firmele 

prestatoare de servicii; 

- Identificarea teoriilor, conceptelor, metodelor și instrumentarului necesare proceselor 

manageriale, în corelație cu activitățile din firmele prestatoare de servicii;  

- Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind activitățile din firmele 

prestatoare de servicii; 

- Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor și politicilor operaționale;  

- Realizarea de studii/lucrări privind funcționarea sistemului din firmele prestatoare de 

servicii și a subsistemelor sale; 

- Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 

antrenare și control-evaluare în sistemul din firmele prestatoare de servicii; 

- Evaluarea aplicării modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și 

control-evaluare; 

- Interpretarea fenomenelor, situațiilor și proceselor organizaționale din perspectiva 

sistemului din firmele prestatoare de servicii 

Competențe 

transversale 

- Colaborarea cu membrii colectivului din care face parte în stabilirea sarcinilor și 

responsabilităților inclusiv realizarea unor practici inovative. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- Înzestrarea specialiştilor formaţi prin specializarea Management cu principiile 

moderne privind asigurarea calităţii produselor, proceselor şi serviciilor, 

sintetizată sub denumirea managementul calităţii. Cursul tratează Managementul 

calităţii totale, care este o sinteză a elementelor organizatorice, tehnice şi umane 

pe care managerii le iau în considerare în procesul de fundamentare a deciziilor, 

de proiectare şi realizare a produselor şi serviciilor cerute de clienţi potrivit celor 

mai înalte standarde de calitate.. 

7.2 Obiectivele specifice - Cursul tratează Managementul calităţii totale, care este o sinteză a elementelor 

organizatorice, tehnice şi umane pe care managerii le iau în considerare în 

procesul de fundamentare a deciziilor, de proiectare şi realizare a produselor şi 

serviciilor cerute de clienţi potrivit celor mai înalte standarde de calitate.. 

 

8. Conţinuturi 
 

  

IV. VI. Conţinutul disciplinei  

  



leadershipul şi implicarea oamenilor  

7. Utilizarea resurselor, reducerea timpilor de lucru  şi reducerea costurilor  

8. Alinierea proceselor la obiectivele cheie ale organizaţiei, îmbunătăţirea 

continuă, abordarea pe baza dovezilor sistemului decizional  

9. Relaţii cu furnizorii şi clienţii în direcţia beneficiului reciproc  

10. Evaluarea performanţelor obţinute prin managementul calităţii  totale  

11. Certificarea produselor, serviciilor şi a sistemelor calităţii 12. auditarea 

calităţii  

 

  

VII. Bibliografie  

1.  Frăţilă R, Nistor R, Drăgan M, Chiş Al, Biro A, Mihaiu R: Merceologie şi Tehnologie, Ed. 

Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004  

2.  Ciurea S, Drăgulescu N, Managementul calităţii totale, Editura Economică, Bucureşti, 1995  

3.  Olaru M: Managementul calităţii, Ed. Economică Bucureşti, 1999  

4.  Ilieş L: Managementul calităţii totale, Ed.Dacia 2006  

5.  Tóth T.: Minőség-menedzsment és informatika, Műszaki Kiadó Budapest, 1999  

VIII.   

Forme de activitate  Metode didactice folosite  

Curs    

  

Seminar  Discutarea unor texte, prezentarea unor referate  

IX.   

Forme de activitate  Evaluare  

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)  

Procent din 

nota finală  

Examen    70  

Colocviu      

Verificare pe parcurs      

Seminar    30  
  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15.09.2019. 
  

 

 
 
 

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de 

departament 

 
 

………………………………                                                 …………………………….. 

Prof. univ. dr. Fogarasi József 

 
 


