
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA ”BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul KINETOTERAPIE ŞI DISCIPLINE TEORETICE 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii MASTERAT 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR 

SPORTIVE/ MANAGER SPORTIV 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dezvoltare organizationala si managementul schimbarii (in limba 

engleza) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. BALOGA ISTVAN 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. BALOGA ISTVAN 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

Tutoriat 8 

Examinări  4 

Alte activităţi: .................. 8 

3.7 Total ore studiu individual 114 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport şcolar 

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecţie 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Laborator dotat corespunzător cerinţelor, videoproiector, mese, 

scaune, aparatură specială. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Capacitatea de adoptare a deciziilor manageriale în diferite stări ale condiţiilor obiective. 

• Abilitatea de a lucra în echipă, de a antrena şi motiva angajaţii şi de a gestiona conflictele la nivel 

organizaţional.  

• Formarea profilului etic şi profesional al viitorilor specialişti în domeniul managementului 

organizaţiilor şcolare şi sportive. 

• Capacitatea de a elabora proiecte şi de a atrage surse de finanţare. 

• Capacitatea de a fi consultant în managementul organizaţiilor, activităţilor, evenimentelor şi 

competiţiilor sportive.  

• Conceperea, proiectarea şi conducerea activităţilor de educaţie fizică şi sport, în condiţiile în care 

absolventul are studii de specialitate la nivel licenţă. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

e
rs

a
le

 

• Capacitatea de a îndeplini atribuţiile de manager la diferite niveluri ale unei organizaţii.  

• Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica eficient în contexte dintre cele mai 

diverse. 

• Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a 

evalua obiectiv şi constructiv stările critice, de a rezolva  inteligent problemele şi de a prezenta, în mod 

ilustrativ, rezultatele obţinute. 

• Capacitatea de a înţelege şi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie şi eficienţă ale 

profesiei. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Definirea si istoria dezvoltării organizaționale Curs interactiv  2 ore 

2. Organizație: definiții, structură, evoluție Curs interactiv  2 ore 

3. Teorii moderne și contemporane despre schimbarea 

organizațională 

Curs interactiv            2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Definirea unor termeni referitori la dezvoltarea organizațională (DO) și 

managementul schimbării 

  Aplicarea teoriilor și a cercetărilor curente privind persoanele, 

grupurile și organizațiile în procesul de schimbare 

 Consideratii privind managementul schimbarii aplicat culturii 

organizaționale și comportamentului uman 

 Identificarea situațiilor in care organizațiile ar beneficia de 

intervențiile DO 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

  Analiza activităților în cadrul organizatiilor sportive și 

implementarea unor intervenții  de DO 

 Înțelegerea modului în care dezvoltarea organizațională diferă de alte 

metode de schimbare 

 Înțelegerea dinamicii și aprecierea dificultăților de schimbare aplicate 

culturii organizaționale sportive și comportamentului uman 

 Proiectarea și planificarea unei interventii multiple specifice de DO 



4. Diagnosticarea organizaționala Curs interactiv            2 ore 

5. Învățarea și schimbarea individual Curs interactiv 2 ore 

6. Schimbarea organizațională Curs interactiv 2 ore 

7. Rezistența la schimbare Curs interactiv 2 ore 

8. Inovarea și schimbarea Curs interactiv 2 ore 

9. Cultura organizațională Curs interactiv 2 ore 

10. Diagnosticarea organizațiilor / Colectarea și 

analizarea datelor 

Curs interactiv 2 ore 

11. Intervențiile OD în cadrul organizațiilor sportive Curs interactiv 2 ore 

12. Managementul schimbării în organizațiile sportive Curs interactiv 2 ore 

  TOTAL: 24 ore 

 

Bibliografie 

1. Borza, A., Management strategic, RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2012 

2. Burke, Warner. Organization Development – [s.l.]: Addison- Wesley Publishing Company, 1994  

3. Cameron, S. Kim; Ouinn, E. Robert. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the 

Competing Values. – [s.l.]: Addison-Wesley Publishing Company,1999  

4. Carnall, A.Colin. Managing Change in Organizations. – [s.l.]: Prentice Hall International Ltd., UK,1994 

5. French, Wendell; Bell H. Cecil, Jr. Organization Development (Behavioral Science Interventions for 

Organization Improvement). - New Jersey : Prentice Hall, 1999 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Conceptul de dezvoltare organizațională Prezentare de 

referate, participare 

activă, grupe de lucru 

2 ore 

2. Tipuri de intervenții în programele de schimbare / 

dezvoltare 

Prezentare de 

referate, participare 

activă, grupe de lucru 

2 ore 

3. Strategii de dezvoltare organizațională pentru 

organizatii sportive 

Prezentare de 

referate, participare 

activă, grupe de lucru 

2 ore 

4. Proiect de intervenție DO Prezentare de 

referate, participare 

activă, grupe de lucru 

2 ore 

5. Prezentarea proiectului Prezentare de 

referate, participare 

activă, grupe de lucru 

2 ore 

6. Evaluarea și controlul proiectelor Prezentare de 

referate, participare 

activă, grupe de lucru 

2 ore 

  TOTAL: 12 ore 

Bibliografie 

1. Burduş, Eugen; Căprărescu, Gheorghiţă; Androniceanu, Armenia, Miles, Michael – Managementul 

schimbării organizaţionale. – Bucureşti : Editura Economică, 2000 

2. Golembiewski, T. Robert. Approaches to Planned Change (Orienting Perspectives and Micro-Level 



Interventions). - New Brunswick: Transaction Publishers,1993 

3. King, Nigel; Anderson, Neil. Innovation and Change in Organisations. – London: Routledge, 1995 

4. Spector, A., Implementing Organizational Change, Chicago: Pearson, 2010 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este coroborat cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Cluburi Sportive Şcolare, Licee şi Şcoli 

generale) respectând cerinţele programei şcolare din învăţământul preuniversitar. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Dobândirea cunoştinţelor 

specifice în dezvoltare 

organizationale si 

managementul schimbarii 

Evaluare scrisă  50 % 

10.5 Seminar/laborator Prezentarea, argumentarea 

și evaluarea unui referat 

stabilit de cadrul didactic. 

Evaluare practică 

 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

  Dobândirea unui bagaj de cunoştinte privind dezvoltarea organizaţionala si managementul 

schimbarii. 

 

 

Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

Lector.univ.dr. Baloga Istvan 

 

 

Semnătura coordonatorului de Master 

Prof.univ.dr. Ciocoi-Pop Dumitru Rares 


