FIŞA DISCIPLINEI
Metodologia elaborării proiectelor cu finanţare
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de proiect
Anul de studii
I 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Ştiinţele Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie
Psihologie şi Ştiinţe ale Comunicării
Licenţă
Jurnalism

I

Metodologia elaborării proiectelor cu finanţare
Conf. univ. dr. Georgeta Chirleşan
Conf. univ. dr. Georgeta Chirleşan
2.6 Tipul de evaluare Examen
2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
58
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4

seminar
seminar

1
14
ore
14
14
14
12
4

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Parcurgerea disciplinelor: Limba străină 1 (Engl/Franc); Cultură și civilizație
De curriculum
europeană; Tehnologia informaţiei.
Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă şi noţiuni de istorie generală,
De competenţe
istorie modernă, sociologie, limbi de circulaţie internaţională, ICT.

4.
4.1
4.2

5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a seminarului

C1 Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştintelor de specialitate din domeniul ştiinţelor
comunicării

transversale

Competenţe
profesionale

Sală dotată cu videoproiector, calculator şi ecran, tablă

Competenţe specifice acumulate

6.

Competenţe
transversale

Sală dotată cu videoproiector, calculator şi ecran

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe
paliere ierarhice
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7.

Obiectivele disciplinei
Însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază necesare înţelegerii mecanismelor de
7.1 Obiectivul general al
implementare a politicilor şi strategiilor UE prin programe specifice cât şi în ceea ce
disciplinei
priveşte managementul ciclului de proiect.
La finalul cursului studentul trebuie să fie capabil să dovedească:
1. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale de nivel fundamental, despre Uniunea Europeană,
strict necesare viitoarei meserii.
2. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale de nivel fundamental despre programele Uniunii
Europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale (Erasmus Plus), cercetării
(Horizon 2020), tineretului (Youth in Action), dezvoltăii şi incluziuni sociale (Structural
Funds – ERDF, ESF, CF), agriculturii (EAFRD) şi alte în domenii (Life+, Citizenship,
Progress, COST).
7.2 Obiectivele specifice
3. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale referitoare la modalităţile de identificare a surselor
de finanţare şi la strategiile de obţinerea finanţării.
4. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale despre elementele (părţile principale) care
constituie un proiect internaţional.
5. Cunoştinţe şi deprinderi intelectuale referitoare la etapele dezvoltării şi implementării
unui proiect internaţional (managementul ciclului de proiect).
6. Cunoştinţe şi deprinderi practice despre completarea formularului de aplicaţie în
vederea obţinerii finanţării pentru o idee de proiect (inclusiv exemple de proiecte
aprobate).
8. Conţinuturi
Nr.
Metode de predare
Observaţii
8.1. Curs
ore
Resurse folosite
Aplicarea pentru obţinerea de fonduri europene prin
2
proiecte
▪ Ce este Uniunea Europeană?
- definiţia Uniunii Europene
- scurt istoric
- simboluri
- structuri specifice ale UE
Prelegere
1
Calculator, Videoproiector
▪ CE şi rolul său în managementul programelor UE:
Dezbatere
- rolul CE;
- structura CE;
- mecanismele CE;
▪ Uniunea Europeană şi finanţarea prin programe:
- Bugetul UE şi execuţia lui de către CE
- Metode de acordare a ajutorului
Politica de Cooperare pentru Dezvoltare a Comisiei
1
Europene
- Strategii de parteneriat cu ţările în curs de dezvoltare
Prelegere
2
Calculator, Videoproiector
- Noi direcţii în politica de cooperare pentru dezvoltare
Dezbatere
- Aspecte transversale
- Proprietate şi participare
Managementul proiectelor – delimitări conceptuale
1
Prelegere
Ce este un program? Ce este un proiect?
Dezbatere
Calculator, Videoproiector
3
Ce este managementul proiectului
Explicaţie
, Suport documentar
Politici, programe şi proiecte
Problematizare
Elementele unui proiect (1 oră)
Timp
Prelegere
Echipă
Dezbatere
Calculator,
Obiective
4
Studiu de caz
Videoproiector, Suport
Rezultate
Explicaţie
documentar
Activităţi şi plan de muncă
Problematizare
Resurse
Strategii de implementare
Principii fundamentale în managementul proiectelor
1
Principiul angajării
Principiul succesului pre-definit
Principiul eficienţei/consistenţei
Prelegere
Calculator, Videoproiector
5
interne/interdependenţei
Dezbatere
Suport documentar
Principiul strategiei
Studiu de caz
Principiul controlului
Principiul canalului unic de comunicare
Principiul mediului de lucru stimulator
Aspecte generale în managementul proiectelor
4
Prelegere
Team building şi munca în echipă
Dezbatere
Calculator, Videoproiector
6
Managerul de proiect – rol, responsabilităţi şi
Studiu de caz
Suport documentar
aptitudini
Explicaţie
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Comunicarea în managementul proiectelor
Risc şi managementul riscului
Managementul Ciclului de Proiect
Identificarea şi justificarea proiectului
Introducere în Managementul Ciclului de Proiect
(MCP)
Ghid operaţional pentru MCP
Abordarea Cadru Logic
Fundamente
Cum dezvoltăm o idee de proiect?
Drumul de la idee la conceptualizarea ei
Priorităţi şi obiective
Tipul proiectului, durată, limba oficială
Titlu şi acronim
Grupuri ţintă
Rezultate aşteptate
Impact
Legături transversale
Parteneriatul: chestiune strategică
Planul de muncă: legătura dintre speranţe şi
realităţi
Buget: factor cheie în evaluare
Strategia de diseminare
Planul de evaluare
Exploatare şi sustenabilitate
Completarea unui formular de aplicaţie
Pre-propunere şi propunere finală
Elemente tipice ale unui formular de aplicaţie

7

8

9

10

11

12

Problematizare
2
Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz
2

Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz
Explicaţie
Problematizare

2

Evaluarea unui formular de aplicaţie
Criterii administrative şi tehnice
Criterii referitoare la calitate (grila de evaluare)

2

Paşi după aprobarea proiectului
- Paşi după aprobarea proiectului

2

Programe actuale
- Pentru educaţie şi formare (Erasmus Plus)
- Pentru cercetare (Horizon 2020)
- Pentru tineret (Youth in Action)
- Pentru dezvoltare şi incluziune socială (Fonduri structurale –
FEDR, FSE, FC)
- Pentru agricultură (FEADR)
- Alte fonduri (Life+, Citizenship, Progress, COST)
Bibliografie:







Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz
Explicaţie
Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz
Explicaţie
Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz
Explicaţie
Problematizare

Calculator, Videoproiector
Suport documentar

Calculator,
Videoproiector, Suport
documentar
Calculator,
Videoproiector, Suport
documentar
Calculator, Videoproiector

4
Expunere
Conversaţie
Discuţii interactive
Studiu de caz

Calculator,
Videoproiector, Suport
documentar

G. Chirleşan, D. Chirleşan, O. Gruioniu: „Management of the International Projects”, Editura Universităţii din Piteşti, 2007, ISBN
978-973-690-669-5.
G. Chirleşan: “Institutions of the European Union”, ISBN 978-973-690-866-8, Editura Universităţii din Piteşti, 2009.
G. Chirleşan, D. Chirleşan: Managementul dezvoltării şi implementării proiectelor, ISBN 978-606-560-109-3, Editura Universităţii
din Piteşti, 2010.
European Commission at work, http://ec.europa.eu/atwork/basicfacts/index_en.htm
Directorates-General and Services, http://ec.europa.eu/dgs_en.htm
European Commission, Project Cycle Management Guidelines, volume 1, March 2004

8.2. Aplicaţii – Seminar

1

Calculator, Videoproiector
Suport documentar

4

13
-



Prelegere
Dezbatere
Studiu de caz

Calculator, Videoproiector
Suport documentar

Formarea echipei de implementare a proiectului.
Managementul echipei. Tipuri de intervenţii pentru consolidarea
echipei.
Formularea ideii de proiect.
Iniţierea matricii cadrul logic.
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Nr.
ore
2

Metode didactice

Observaţii
Resurse folosite

Lucrul în grup
Studiu de caz
Dezbatere

Suport documentar

2

3

Identificarea priorităţii şi obiectivelor programului la care
propunerea de proiect se adresează.
Formularea scopului, obiectivelor generale şi specifice ale
proiectului.
Identificarea grupului ţintă şi a grupului de beneficiari pe care
proiectul îi vizează; Finalizarea matricii cadru logic.
Stabilirea titlului, acronimului, duratei proiectului;
Justificarea proiectului şi a impactului acestuia.
Construirea parteneriatului;

2

Proiectarea strategiei de diseminare a rezultatelor proiectului.
Elaborarea planului de muncă;

2

Elaborarea calendarului pentru activităţile propuse.
Elaborarea planului de evaluare a progresului proiectului.

2

Brainstorming
Discuţii interactive
Lucrul în grup

2

Brainstorming
Discuţii interactive
Studiul de caz
Lucrul în grup
Joc de rol

Suport documentar

Studiul de caz
Lucrul în grup
Joc de rol
Rezolvare de situaţiiproblemă
Studiul de caz
Lucrul în grup
Rezolvare de situaţiiproblemă
Joc de rol
Studiul de caz
Lucrul în grup
Joc de rol
Analiza critica

4

5
Elaborarea strategiei de exploatare şi sustenabilitate.
Elaborarea bugetului;
6
Corelarea plan de muncă – buget – calendar.
Verificare / ajustare (dacă e cazul).
Detalierea calendarului pentru fazele de implementare a
proiectului.
Alocarea sarcinilor şi responsabilităţilor pentru fiecare fază de
7
implementare.
Finalizarea, punerea în formă (formular de aplicaţie) şi
prezentarea proiectului.
Bibliografie

Suport documentar

2

2

Suport documentar

Suport documentar

Suport documentar

Analiza critica
Lucrul în grup
Joc de rol
Expunere
Discuţii interactive

Suport documentar

Formulare şi documente (ghiduri, fişe, formulare de aplicaţie, etc.) de pe paginile de website ale Directoratelor Generale ale CE pentru
diverse programe europene, documente EACEA, ANPCDEFP, AMPOS DRU, AMPOS DCA, proiecte aprobate şi implementate, etc.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competențele ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei vor satisface așteptările reprezentanților asociațiilor
profesionale și angajatorilor din domeniu.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Corectitudinea şi acurateţea cunoştinţelor
Capacitatea de a sintetiza şi aplica cunoştinţele
teoretice
Utilizarea limbajului de specialitate
Coerenţa logică
Rezolvarea sarcinilor legate de elaborarea
proiectului în cadrul activităţii de seminar,
implicare activă şi spirit de echipă

10.3 Pondere din nota
finală
50%

Evaluare finală (examen
scris prin test grilă)
Verificare pe parcursul
semestrului (evaluare
periodică)

Dezvoltarea unui proiect conform cu ghidul
Susţinerea publică a
programului finanţator ales şi cu formularul de
proiectului
aplicaţie
10.6 Standard minim de
Minim 2,50 puncte la examenul scris din cele 5 puncte maxim posibile
performanţă
Minim 2,50 puncte la activitatea de seminar din cele 5 puncte maxim posibile
Data completării
01.10.2017
Data aprobării în Consiliul
departamentului,

Titular de curs
Conf. univ. dr. G. Chirleşan

Director de departament
(prestator)
Conf. univ. dr. Manuela Mihaela Ciucurel
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10%

40%

Titular de seminar
Conf. univ. dr. G. Chirleşan

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Manuela Mihaela Ciucurel

