
2 / 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

Metode de muncă în grup, anul universitar 2018 - 2019 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Mecanică şi Tehnologie 

1.3 Departamentul Autovehicule si Transporturi 

1.4 Domeniul de studii Ingineria Transporturilor 

1.5 Ciclul de studii Licentă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Autovehicule Rutiere / Inginer Autovehicule Rutiere 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode de muncă în grup 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr.ing. Nicolae Viorel 

2.3 Titularul activităţilor de proiect - 

2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei L 
  

3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 1 3.3 laborator 2 

3.4 Total ore din planul de inv. 42 3.5 din care curs 14 3.6 laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 0 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 16 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activităţi ..... 0 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu tablă si videoproiector 

5.2 De desfăşurare a laboratorului Sala T 019 dotată cu calculator portabil si videoproiector 
 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 Dezvoltarea capacităţii de a se integra şi de a lucra în echipă.  

 Dezvoltarea capacităţii organizatorice şi a autonomiei în derularea de activităţi.  

 Aplicarea tehnicilor de relaţionare şi muncă eficientă în echipă multidisciplinară în cadrul colectivului de lucru, 
promovându-se spiritul de iniţiativă şi  creativitate. 

 

7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a principiilor fundamentale 
ale organizării legate de lucrul în echipă, ale comunicării în cadrul echipei şi a gestiunii 
unei echipe de succes. 

7.2 Obiectivele specifice 
 Dezvoltarea capacităţii de a se integra şi de a lucra în echipă.  

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru rezolvarea unor situaţii bine definite în 
cadrul colectivului de lucru.  

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 Formarea echipei.- 2 ore Prelegere, dezbatere Tablă, cretă 

2 Conducerea echipelor.- 2 ore Prelegere, dezbatere Tablă, cretă 

3 Planul echipei.- 2 ore Prelegere, dezbatere Tablă, cretă 

4 Rezolvarea creativă a problemelor.- 2 ore Prelegere, dezbatere Tablă, cretă 

5 Sprijinul în echipă.- 2 ore Prelegere, dezbatere Tablă, cretă 

6 Conflictul în echipe.- 2 ore Prelegere, dezbatere Tablă, cretă 

7 Echipele în cadrul organizaţiilor.- 2 ore Prelegere, dezbatere Tablă, cretă 

Bibliografie 
1. Derlogea, Ş. – Teambuilding, Ed. Amaltea, 2000. 
2. Maxwell, J. – Cele 17 legi ale muncii în echipă, Ed. Amaltea, 2003. 
3. West, M. – Lucrul în echipă, Ed. Polirom, 2005. 
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8.2. Aplicaţii – Laborator Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1 Formarea spiritului de echipă.- 4 ore Studiu de caz, exerciții Tablă, cretă 

2 Activităţi de teambuilding: jocuri introductive.- 4 ore Studiu de caz, exerciții Tablă, cretă 

3 Activităţi de teambuilding: jocuri de încălzire.- 4 ore Studiu de caz, exerciții Tablă, cretă 

4 Activităţi de teambuilding: jocuri de destindere.- 4 ore Studiu de caz, exerciții Tablă, cretă 

5 Activităţi de teambuilding: jocuri de creativitate.- 4 ore Studiu de caz, exerciții Tablă, cretă 

6 Activităţi de teambuilding: jocuri de cooperare şi comunicare.- 4 ore Studiu de caz, exerciții Tablă, cretă 

7 Activităţi de teambuilding: jocuri de încredere.- 4 ore Studiu de caz, exerciții Tablă, cretă 

Bibliografie 
1. Derlogea, Ş. – Teambuilding, Ed. Amaltea, 2000. 
2. West, M. – Lucrul în echipă, Ed. Polirom, 2005. 

 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

Competenţele dobândite la disciplină permit absolvenţilor să lucreze ca: agent transporturi, sef atelier transporturi, 
controlor trafic, inspector exploatare trafic, dispecer retea distributie, documentarist ordonantare logistica, formator, 
logistician gestiune flux, profesor în învatamântul gimnazial, profesor în învatamântul primar, referent de specialitate 
statistician. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 
Participare activă la curs, răspunsuri corecte la 
întrebări 
Evaluare finală 

Înregistrare săptămânală 
Probă scrisă şi orală 

20% 
10% 

10.5 Laborator Realizarea aplicațiilor Exerciții 70% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Parcurgerea cu succes a aplicațiilor specifice disciplinei 

 
Data completării       Titular de curs,    Titular de laborator, 
 

24.09.2018            .......................................   .............................................9 
 
Data avizării în departament      Director de departament, 
         Conf. dr. ing. Clenci Adrian 
 

28.09.2018        ............................................. 


