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GHID METODOLOGIC DE PREDARE A PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ „LEADERSHIP ȘI 
MANAGEMENT” 

MODULUI I LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

Scopul 
modulului 

Formarea atitudinii pozitive și deschisă la managerii de la toate nivelurile din instituțiile de 
învățământ superior, pentru achiziționarea competențelor de leadership și management 
universitar 

Obiectivele 
modulului 

▪ Aprecierea specificului și condițiilor de funcționare a instituțiilor de învățământ superior din 
Republica Moldova, în contextul noii paradigme de inter-relaționare a universităților cu 
mediul social;  

▪ Analiza abordărilor generale și principiilor de funcționare a managementului universitar, în 
diversitatea nivelurilor de funcționare;  

▪ Descrierea fenomenului de leadership în instituțiile de învățământ superior;  
▪ Aprecierea modului de manifestare și a importanței culturii emoționale a liderului în 

instituțiile de învățământ superior;  
▪ Demonstrarea unor elemente ale culturii comunicării liderului în instituțiile de învățământ 

superior, prin gestionarea/monitorizarea unui discurs, depășirea unor conflicte, aplicarea 
unor tehnici de negociere. 

Tema 1.1. ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ÎN CONDIȚIILE ACTUALE  
(8 ore de activități de curs și aplicații practice + 24 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• identificarea principiilor de bază ale noii concepții a învățământului superior; 

• înțelegerea și cunoașterea procesului de constituire a Sistemului Educațional al 
Învățământului Superior (SEÎS); 

• descrierea diverselor modele de funcționare a universității.  
Deprinderi/ • să analizeze posibilitățile de manifestare a autonomiei universitare;  
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 aptitudini • să compare diversele accepții ale conceptului de paradigmă; 

• să stabilească corelația dintre cerințele mediului socioeconomic, potențialul universitar ( 
uman, financiar, logistic) și modelul de universitate ( axată pe formare profesională, 
cercetare, antreprenorială). 

Atitudini • să dezvolte atitudini participative pentru a contribui la evoluția universităților din 
Republica Moldova; 

• să formeze atitudine reflexivă față de importanța socială a universităților;  

• să promoveze respect față de autonomia universitară. 
Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

1.1.1.Condiții și context de 
funcționare a instituțiilor de 
învățământ superior: tendințe 
și realități naționale și 
internaționale. 

- Analiza condițiilor și contextului de elaborare 
și implementare a noii concepții despre 
învățământul superior;  

- Descrierea principiilor de bază ale 
funcționării universității în noile condiții și 
crea rea SEÎS;  

- Analiza situației reale în sistemul 
învățământului superior din Republica 
Moldova; 

- Aprecierea perspectivei evoluției sistemului 
universitar din Republica Moldova.  

2 ore  expunere 
brainstorming  
cubul 
 

 



 

 

LEADERSHIP&MANAGEMENT 

 

www.mhelm.utm.md 

 

5 Ghid metodologic de predare 
 
 1.1.2.Noi paradigme în 

învățământul superior: 
universități centrate pe 
educație, universități centrate 
pe cercetare, universități 
antreprenoriale (teaching 
university, research university, 
entrepreneurial university). 

- Descrierea diverselor modele de organizare 
a universității;  

- Compararea particularităților specifice ale 
diverselor tipuri de universitate;  

- Analiza priorităților în evoluția unui, sau altui 
tip în contextul tendințelor actuale;  

- Identificarea tipului de universitate 
caracteristic învățământului superior din 
Republica Moldova. 

2 ore conversația  
expunerea  
graffitti  
diagrama 
Venn 

 

1.1.3.Autonomia universitară. - Definirea autonomiei universitare, stabilirea 
cadrului normativ de funcționare în 
contextul Republicii Moldova;  

- Descrierea modalității de realizare pe diverse 
segmente a activității universitare;  

- Aprecierea responsabilității manageriale în 
raport cu gradul de autonomie a deciziilor. 

2 ore  prezentarea  
mozaicul  
GPP 
  

 

1.1.4. Miza socială pentru 
potențialul universitar. 
Creșterea rolului social al 
universităților. 

- Descrierea contextului istoric și actual al 
manifestării rolului social al universității;  

- Analiza posibilităților de influență și 
impactului universității asupra societății;  

- Argumentarea creșterii importanței relației 
dintre universitate și piața muncii. 

2 ore  expunerea; 
Metoda 3-2-
1 
brainstormin
g  

 

  



 

 

LEADERSHIP&MANAGEMENT 

 

www.mhelm.utm.md 

 

6 Ghid metodologic de predare 
 
 Tema 1.2. MANAGEMENTUL UNIVERSITAR  

(14 de ore activități de curs și aplicații practice + 42 de ore de studiu individual) 
La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 
Cunoaștere și 
înțelegere 

• descrierea diferitelor teorii/școli și modele de management universitar, nivele de 
management universitar;  

• înțelegerea și cunoașterea atribuțiilor, competențelor, aptitudinilor, responsabilităților, 
drepturilor și obligațiillor managerului, etapelor procesului managerial, 
guvernarea/autonomia universitară, strategiilor de management, modului de formare și 
acțiune a echipei manageriale;  

• identificarea principiilor și mecanismelor de stabilire a performanței manageriale și a 
stilurilor manageriale. 

Deprinderi / 
aptitudini 

• să comparare diverse strategii și stiluri de management; 

• să aleagă stilul de management și mecanismele de performanță managerială în 
concordanță cu caracteristicile /specificul nivelului de management și grupul-țintă.  

Atitudini • să propună soluții privind sporirea performanței manageriale;  

• să adapteze stilul managerial și mecanismele de performanță managerială la specificul 
nivelului de management și grupului-țintă;  

• să promoveze atitudine centrată pe elaborarea strategiilor de prevenire a riscurilor. 
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 Strategii de formare 

Unități de conținut Activități de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

1.2.1. Teorii/abordări și 
modele. Definiții generalizate 
pentru managementul 
activităților. Abordări 
principiale și analitice 
manageriale. Principale școli de 
management. 

- Expunerea generalizată privind 
managementul activităților. Descrierea 
elementelor de planificare, dirijare și 
control; 

- Conversație și reflecții asupra abordărilor 
principiale și analitice manageriale; 

- Analiza principalelor școli de management. 

2 ore  prezentare 
expunere  
conversație 

 

1.2.2.Sistemul 
managementului universitar 
din Republica Moldova. 
Management 
general/instituțional. 
Management sectorial. 
Aptitudini, responsabilități, 
drepturi și obligațiile 
managerului.  

- Descrierea sistemului de management 
universitar din Republica Moldova; 

- Compararea managementului instituțional 
(management strategic și managementul 
calității);  

- Analiza managementului sectorial 
(managementul academic, managementul 
resurselor umane, managementul 
administrative și management financiar); 

- Aprecierea importanței aptitudinilor, 
responsabilităților și obligațiunilor 
managerului.  

2 ore conversație 
dezbaterea  

 

1.2.3.Principii și mecanisme de 
performanță managerială 
universitară. Contextul actual și 

- Descrierea principiilor și mecanismelor de 
bază ale performanței managementului 
universitar. 

2 ore  prezentare  
graficul T 
mozaic 
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 necesitatea modernizării 

managementului universitar.  
- Analiza condițiilor și modalităților de 

asigurare a performanței manageriale;  
- Aprecierea necesitatea modernizării 

managementului universitar în contextul 
noilor realități. 

1.2.4.Guvernarea universitară 
instituțională. Etapele 
procesului managerial. Roluri și 
comportamente manageriale 
(decizionale, informaționale, 
interpersonale). 

- Analiza modelelor de guvernare universitară 
instituțională;  

- Descrierea etapelor procesului managerial; 
- Formularea reflecțiilor privind rolul 

comportamentului managerial.  

2 ore  expunere; 
Philips 66  
prezentare 

 

1.2.5. Funcțiile manageriale 
vs. stilul managerial 
(planificarea, organizarea și 
motivarea). Stiluri 
manageriale în învățământul 
superior. Factorii ce 
determină tipul și stilul de 
management. 

- Descrierea categoriilor de activități distincte 
privind funcțiile managerului: de previziune 
și planificare, de organizare, de antrenare a 
personalului și de coordonare și control; 

- Expunerea privind stilurile manageriale în 
învățământul superior; 

- Conversații și reflecții asupra factorilor ce 
determină tipul și stilul de management. 

2 ore GINELG  
Graffitti 
GPP 

 

1.2.6. Crearea și 
managementul echipei. 
Manager vs. echipă 
managerială în contextul 
asigurării performanței 
manageriale. Formarea, 

- Descrierea caracteristicilor generale a 
persoanelor ce pot forma o echipă;  

- Expunerea asupra etapelor care marchează 
organizarea muncii în echipă; 

- Analiza calităților membrilor echipei 
manageriale; 

2 ore  
 

conversație 
graficul T 
prezentare 
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 conducerea și lucrul în echipă. 

Cerințele și calitățile membrilor 
echipei manageriale. 

- Aprecierea rolului și poziției managerului în 
cadrul echipei manageriale în contextual 
asigurării performanței manageriale. 

Tema 1.3 LEADERSHIP: REPERE CONCEPTUALE ȘI CONTEXT DE REALIZARE 
La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• descrierea modelelor și strategiile de leadership;  

• înțelegerea și cunoașterea rolului, funcțiilor și stilurile de leadership;  

• identificarea cunoștințelor, calitățile și abilitățile necesare unui lider; 

• determinarea specificului și avantajele coaching-ului ca metodă de predare-învățare. 

Deprinderi / 
aptitudini 

• să analizeze critic teoriile, conceptele şi principiile care stau la baza leadership-ului; 

• să compare diverse stiluri și modele de leadership; 

• să stabilească aspectele comune și diferențele dintre manager și lider; 

• să aleagă în baza diverselor modele stilul și strategia de leadership ce va permite 
dezvoltarea instituției de învățământ superior. 

Atitudini • să promoveze atitudine responsabilă prin propunerea unei strategii de leadership 
care să permită dezvoltarea universității;  

• să creeze atitudine centrată pe adaptarea stilurilor de leadership la contextul 
situațional din cadrul instituției de învățământ superior; 

• să dezvolte aprecierea critică a rolului și activităților liderului în organizația de 
învățare;  

• să promoveze dorința de a identifica, în baza autoevaluării a metodelor posibile de 
dezvoltare personală, din perspectiva formării calităților de lider. 
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 Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

1.3.1. Modele şi teorii de 
leadership: concept şi 
principalele modele 
contemporane. 

- Analiza comparativă a conceptului de „leadership” 
din literatura de specialitate; 

- Discuții privind conceptul de „leadership 
educațional“ 

- Expunerea și analiza comparativă a teoriilor în 
abordarea leadership-ului; 

- Descrierea și analiza comparativă a modelelor 
moderne de leadership. Discuții privind factorilor 
de alegere a unui model de leadership eficient;  

- Brainstorming privind particularitățile modelelor 
de leadership utilizate în IÎS. 

2 ore  prelegere 
conversații 
lucrul în grup 
brainstorming 

 

1.3.2. Funcțiile și stiluri de 
leadership. Manager vs. 
lider. 

- Descrierea și exemplificarea rolului de lider, a 
funcțiilor şi responsabilităților leadership-ului; 

- Discuții privind avantajele și dezavantajele 
stilurilor de leadership (autocratic, democratic, 
laissez-faire, transformațional și cel orientat spre 
sarcini); 

- Studii de caz privind alegerea stilului potrivit de 
leadership în funcție de abilitățile personale și 
specificul organizației; 

- Chestionar/ test pentru autoevaluarea și 
identificarea stilului de leadership caracteristic 

2 ore prelegere,  
discuții, 
dezbateri 
studii de caz 
chestionar 
stil de 
leadership  
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 fiecărui participant; 

- Identificarea diferențelor între lider și manager 
prin discuții. 

1.3.3. Repere teoretice și 
praxiologice, privind 
devenirea liderului. 
Dezvoltarea personală. 
Coaching: avantaje, tipuri 
și rezultat. 

- Analiza cunoștințelor, competențelor, abilităților și 
experienței necesare unui leader de succes în 
cadrul universității; 

- Argumentarea necesității dezvoltării abilităților de 
leadership. Discuții privind posibilitățile și 
direcțiile de dezvoltare personală în cadrul IÎS; 

- Prezentarea „coaching-ului” ca o metodă 
educativă eficientă de învățare şi dezvoltare 
personală; 

- Analiza modelelor și avantajelor  oferite de 
coaching; 
Invitarea unui expert în coaching pentru o sesiune 
(sau simularea unei sesiuni de coaching). 

2 ore  prelegere 
conversații  
sesiune de 
coaching 

 

1.3.4. Strategii de 
leadership și niveluri de 
manifestare. 

- Argumentarea importanței planificării strategice 
în domeniul învățământului superior; 

- Analiza componentelor strategice și a procesului 
de elaborare a strategiei de leadership; 

- Clasificarea tipurilor și modelelor de strategii de 
leadership în cadrul IÎS. Studii de caz 
internaționale privind implementarea strategiilor 
de leadership universitar; 

- Discuții privind planificarea strategică în 

2 ore  prelegere   
discuții  
studiu de 
caz  
 
SAR 
(Situație, 
Argumente, 
Rezolvare) 
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 universități la nivel orizontal și vertical. 

1.3.5. Activitatea liderului 
în organizația de învățare 
(learning organization). 

- Discuții privind conceptul și caracteristicile ale 
organizației care învață (learning organization ); 

- Analiza strategiilor de leadership „centrat pe 
învățare” implementat în IÎS. 

2 ore discuții 
lucrul în 
grup 

 

- Masă rotundă „Rolul și activitatea liderului în 
organizația de învățare” cu participarea liderilor 
recunoscuți și stakeholderilor din învățământul 
superior. 

2 ore masă 
rotundă 

 

Tema 1.4. CULTURA EMOȚIONALĂ A LIDERULUI 
(16 ore activități de curs și aplicații practice + 48 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 
Cunoaștere și 
înțelegere 

• definirea, înțelegerea și cunoașterea termenilor și conceptelor culturii emoționale;  

• identificarea problematicii afectivității umane în contextul învățământului superior;  

• descrierea legităților apariției și mecanismele reducerii stresului la locul de muncă. 
Deprinderi/ aptitudini • să argumenteze rolul competențelor emoționale și a echilibrului emoțional în 

activitatea managerului/ liderului; 

• să aplice strategii și mecanisme de reducere a stresului la locul de muncă în vederea 
dezvoltării culturii emoționale. 

Atitudini • să aprecieze critic efectele arderii/epuizării emoționale asupra calității procesului 
managerial din instituție; 

• să promoveze dispoziția pentru implementarea de strategii de dezvoltare a culturii 
emoționale a managerului/ liderului. 

  



 

 

LEADERSHIP&MANAGEMENT 

 

www.mhelm.utm.md 

 

13 Ghid metodologic de predare 
 
 Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

1.4.1. Definirea culturii 
emoționale. 

- Analiza comparată a definițiilor conceptului de 
„cultură emoțională” după diferiți autori; 

- Descrierea indicatorilor culturii emoționale pe 
dimensiunea intrapersonală și pe dimensiunea 
comunicativ-relațională; 

- Argumentarea necesității studierii pedagogiei 
culturii emoționale prin evidențierea complexității 
responsabilităților manageriale, vulnerabilității 
conducătorilor IÎS față de extenuarea psihică și 
epuizarea emoțională. 

2 ore  prelegere, 
graficul T 
brainstormin
g 
argumente 
pe cartele 
6 De ce? /  
6 Cum? 
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 1.4.2. Problematica 

afectivității umane. 
- Definirea conceptelor: emoție, coeficient de emoțio-

nalitate (QE) sau coeficient emoțional, potențial 
afectiv al personalității, dezvoltare afectivă, 
maturitate emoțională, inteligență emoțională, 
cultură emoțională, competențe emoționale, 
contaminare emoțională, valori emoționale, 
creativitate emoțională, stil emoțional etc.; 

- Elucidarea componentelor structurale ale emoției: 
senzația trăirii conștiente a emoției; aprecierea 
evenimentului emoțional; tendința de a acționa în 
anumite circumstanțe; schimbările fiziologice 
exprimate; autoreglarea emoțională a conduitei 
persoanei; 

- Descrierea principalelor funcții ale emoțiilor: de 
autoreglare, de adaptare, de susținere energetică a 
celorlalte procese psihice, socială, de catharsis; 

- Exemplificarea tipurilor de emoții necesare atingerii 
maturității afective/emoționale a persoanelor ce 
activează în sistemul educațional: altruiste, 
comunicative, glorice, axiologice, gnostice, 
romantice, praxiologice, estetice. 

2 ore lectura 
ghidată 
 
 
 
povestire 
/PPT 
 
 
 
SINELG 
asociații 
libere 
pagini de 
jurnal 
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 1.4.3. Competențele 

emoționale și echilibrul 
emoțional în activitatea 
managerului/liderului. 

- Expunerea viziunilor savanților din diverse spații 
geografice cu referire la definirea competențelor 
emoționale; 

- Analiza structurii competențelor emoționale în 
termeni de valori afective (atitudini), valori 
psihomotorii/ acționale (capacități), valori cognitive 
(cunoștințe); 

- Simularea didactică a manifestării și a modalităților 
de dezvoltare a tipului de echilibru emoțional (tipul 
de echilibru expresiv, tipul de echilibru în 
dezechilibru, tipul de echilibru tensional, tipul de 
echilibru cu dominație pesimistă și tendințe 
depresive, tipul mixt). 

4 ore  prelegere 
interactivă 
 
SAR 
(Situație, 
Argumente, 
Rezolvare) 
simulare 
didactică  

 

1.4.4. Stresul la locul de 
muncă: legitățile 
apariției și mecanismele 
reducerii. 

- Expunerea caracteristicilor și etapelor de 
manifestare a stresului la locul de muncă; 

- Analiza categoriilor de stresori și a efectelor stresului 
asupra vieții personale și profesionale; 

- Descrierea legităților apariției stresului profesional 
al personalului din IÎS; 

- Identificarea modalităților de diminuare/excludere a 
factorilor stresogeni. 

2 ore  
 

lectura 
independent
ă 
Top 5 efecte 
controversa 
academică 
dezbatere  

 

- Studiu de caz privind aplicarea principiilor de 
conduită anti-stres și a mecanismelor reducerii 
stresului la locul de muncă în dependență de stilurile 
emoționale. 

2 ore studiu de 
caz 
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 1.4.5. Ardere/Epuizare 

emoțională: premise, 
modalități de 
manifestare, căi de 
prevenire și depășire. 

- Analiza simptomelor arderii emoționale (epuizarea 
emoțională, depersonalizarea, reducerea realizărilor 
personale); 

- Descrierea factorilor ce condiționează apariția 
sindromului arderii emoționale; 

- Elaborarea recomandărilor managerilor din IÎS cu 
referire la diminuarea/reducerea sindromului 
arderii emoționale. 

2 ore  
 

diagrama 
Cauză-Efect 
cadrane  
proiectul de 
grup 

 

1.4.6. Strategii ii de 
dezvoltare a culturii 
emoționale a 
managerului/ liderului 
constructiv. 

- Master-class realizat de un invitat psiholog cu 
demonstrarea mecanismelor de apărare ca reacție la 
stresul ocupațional pentru dezvoltarea culturii 
emoționale (refularea, izolarea, formația 
reacțională, deplasarea, proiecția, clivajul etc.) 

2 ore Master-class  

Tema 1.5. CULTURA COMUNICĂRII LIDERULUI  
(10 ore activități de curs și aplicații practice + 30 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• determinarea stilurilor de comunicare, tehnicilor de negociere;  

• descrierea etapelor unui discurs;  

• identificarea diverselor categorii de beneficiari/grupuri-țintă.  

Deprinderi / aptitudini • să compare diverse stiluri de comunicare; 

• să aleagă stilul de comunicare și tehnicile de negociere în corespundere cu 
caracteristicile /specificul grupului-țintă. 

Atitudini • să promoveze sporirea responsabilității pentru implementarea de soluții pentru 
prevenirea/diminuarea/depășirea unui conflict;  
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 • să adapteze, prin simulare, metode de comunicare manageriale la specificul 

grupului-țintă. 
Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

1.5.1.Comunicarea 
managerială. Stiluri de 
comunicare. 

- Analiza procesului de comunicare, prin stabilirea 
implicației emițătorului și receptorului și a funcțiilor 
comunicării;  

- Identificarea posibilităților de valorificare a 
contextului formal și informal de comunicare în 
procesul de exercitare a funcțiilor manageriale;  

- Compararea diverselor stiluri de comunicare, cu 
accent pe stilurile de comunicare relevante 
managerilor instituționali.  

2 ore  explozia 
stelară 
mozaic 
prezentare 

 

1.5.2.Managementul 
unui discurs 

- Descrierea diverselor situații de interferență 
comunicativă în cadrul instituției de învățământ 
superior;  

- Analiza caracteristicilor diverselor tipuri de discurs;  
- Prezentarea etapelor de pregătire a unui discurs și a 

structurii prezentării;  
- Exersarea unor implicații practice de prezentare în 

cadrul unui discurs;  
-  Simularea discursurilor în diverse situații și contexte 

ale activității manageriale; 
- Estimarea riscurilor și posibilităților de depășire a 

2 ore conversația 
exercițiul 
simulare 
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 situațiilor ne standarde. 

1.5.3.Managementul 
conflictelor. Tehnici de 
negociere. 

- Definirea noțiunii de conflict;  
- Analiza cauzelor conflictelor;  
- Identificarea aspectelor distructive și constructive 

ale unui conflict;  
- Compararea diverselor tipuri de conflicte;  
- Analiza posibilităților de intervenție a managerului 

în prevenirea și rezolvarea conflictelor;  
- Exersarea modalităților de depășire a conflictelor; 
- Propunerea soluțiilor de gestionare a conflictelor. 

2 ore  GPP 
brainstorming 
exercițiu 

 

1.5.4.Adaptarea 
comunicării la specificul 
comportamental al 
beneficiarului. 

- Descrierea tipurilor de comunicare a unui manager;  
- Analiza tipurilor de personalitate și a 

comportamentelor specifice în context de 
comunicare;  

- Simularea comunicării cu diverse tipuri de 
personalitate în diverse situații. 

4 ore  expunerea 
graficul T 
jocul de rol 

 

EVALUARE 

Sarcini individuale/  Pentru evaluarea finală a modulului, cursanții vor alege una dintre 
următoarele variante de sarcini individuale pe care-o vor prezenta la 
finele modulului: 

• Analiza punctelor forte și dificultăților de realizare a principiilor 
autonomiei universitare și rolului social în contextul realităților 
actuale;  

• Evaluarea sistemului managerial instituțional, din perspectiva 
eficienței realizării funcțiilor și rolurilor manageriale, valorificarea 

17 ore 
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 posibilităților decizionale ale echipei/colectivului;  

• Analiza modalității de manifestare în instituție a lidershipului;  

• Elaborarea unei strategii de dezvoltare a culturii emoționale;  

• Elaborarea unui discurs tematic;  

• Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare instituțională a unei 
universități;  

• Analiza managementului sectorial al universității (managementul 
academic, managementul resurselor umane, managementul 
administrative și management financiar); 

• Elaborarea unui plan de acțiuni privind modernizarea 
managementului universitar în contextual noilor realități; 

• Elaborarea unui plan de acțiuni privind prevenirea/combaterea 
riscurilor ce pot afecta performanța managerială a universității. 

Forma de evaluare • Evaluarea finală (sumativă) bazată pe susținerea unui proiect. 
Finalizarea Modulului I. Pe parcursul derulării instruirii cursanții vor primi consultații, asistență 

din partea trainerului privind realizarea lucrărilor individuale sau de 
grup. La final cursanții vor prezenta rezultatele proiectelor în cadrul unei 
sesiuni.  

 Total 67 de ore de activități de curs și aplicații practice și 203 de ore studiu individual. 
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 MODULUI II MANAGEMENTUL PERSONALULUI ȘI CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

Scopul 
modulului 

Formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de formare și de 
consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile de învățământ superior. 

Obiectivele 
modulului 

• Analiza cadrului normativ aplicabil pentru managementul personalului în instituțiile de 
învățământ superior, fiind evidențiate cele mai importante reglementări juridice specifice 
(din punct de vedere a aplicabilității în practică), care necesită a fi cunoscute de către 
managerii de instituții de învățământ superior; 

• Determinarea elementelor culturii organizaţionale specific instituțiilor de învățământ 
superior: misiunea, viziunea, limba, valorile, credinţele, presupoziţiile, normele, modelele 
comportamentale, tradiţiile, ritualurile, ceremoniile, istoria, povestirile, simbolurile, 
procesele operaţionale, standardele şi exigenţele pentru produsul educaţional final; 

• Descrierea procedurilor, tehnicilor de recrutare și selecție a personalului din instituțiile de 
învățământ superior; 

• Determinarea indicatorilor (criteriilor) de performanță cantitativi și calitativi, specifici pentru 
instituțiile de învățământ superior, care stau la baza evaluării personalului, precum și 
determinarea corelației dintre indicatorii de performanță și mărimea stimulării personalului 
din instituțiile de învățământ superior; 

• Analiza principiilor de dezvoltare profesională a personalului instituțiile de învățământ 
superior, precum și identificarea nevoilor de dezvoltare a carierei academic. 

Tema 2.1. PARTICULARITĂȚILE REGLEMENTĂRII MANAGEMENTULUI PERSONALULUI ÎN INSTITUȚIILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA  
(8 ore activități de curs și aplicații practice + 24 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și • cunoașterea actelor normative care reglementează managementul personalului în 



 

 

LEADERSHIP&MANAGEMENT 

 

www.mhelm.utm.md 

 

21 Ghid metodologic de predare 
 
 înțelegere instituțiile de învățământ superior; 

• cunoașterea modului de organizare a timpului de muncă și de odihnă în instituțiile de 
învățământ superior; 

• înțelegerea conceptelor cheie și specificul salarizării personalului din instituțiile de 
învățământ superior;  

• cunoașterea modalităților de încheiere și de încetare a raporturilor de muncă în 
învățământul superior;  

• înțelegerea valențelor juridice ale normelor de etică și deontologie profesională. 
Deprinderi/ 
Aptitudini) 

• să explice modalitatea de angajare a personalului din instituțiile de învățământ superior, 
precum și modalitatea de încetare; 

• să analizeze diverse reglementări specifice aplicabile personalului din instituțiile de 
învățământ superior; 

• să determine situațiile care ar preceda un litigiu de muncă și să le soluționeze pe acestea. 
Atitudini • să dezvolte înțelegerea problemelor sistemului și identificarea cadrului legal aplicabil unor 

situații;  

• să promoveze respectarea principiilor de etică și deontologie profesională în sistemul 
învățământului superior;  

• să creeze interes pentru identificarea/ formularea de probleme relevante din domeniul 
salarizării personalului din instituțiile de învățământ superior.  

Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

2.1.1. Angajarea personalului 
în instituțiile de învățământ 
superior. 

- Analiza cadrului legal aplicabil; 
- Examinarea procedurii de angajare specifică 

instituțiilor de învățământ superior;  

2 ore  Prelegere 
interactivă 
Dezbatere 
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- Descrierea condițiilor și a modalității de 
încheiere a contractelor individuale de 
muncă. 

 

2.1.2 Timpul de muncă și 
timpul de odihnă a 
personalului în instituțiile de 
învățământ superior.  

- Cadrul legal aplicabil timpului de muncă și 
timpului de odihnă. Regimul de muncă flexibil. 
Particularitățile aplicabile personalului din 
învățământul superior; 

- Munca la domiciliu și munca la distanță. 

1 oră Mind 
mapping 
(harta minții) 
 

 

2.1.3. Specificul salarizării 
personalului din instituțiile de 
învățământ superior. 

- Considerații generale despre sistemul de 
salarizare în IÎS; 

- Modalitatea de stabilire a salariilor în IÎS și 
sursele de plată ale acestora; 

- Specificul salarizării managerilor din IÎS.  

3 ore  
 

5 De ce? /  
5 Cum? 
Prelegere 
interactivă 
Studiu de caz 

 

2.1.4. Încetarea raporturilor 
de muncă a personalului în 
instituțiile de învățământ 
superior. 

- Descrierea și identificarea corectă a 
temeiurilor și motivelor de încetare a 
raporturilor de muncă a personalului din IÎS. 

1 oră 
 

Prelegere  
interactivă 
Brainstormin
g 

 

2.1.5. Disciplina muncii în 
cadrul instituțiilor de 
învățământ superior. 
Regulamentul intern al 
instituției de învățământ 
superior. Valențe juridice ale 
Codului de Etică și 
deontologie profesională. 

- Prezentarea cadrului legal aplicabil;  
- Normele de etică și deontologie profesională 

vs obligațiile de muncă înscrise în 
Regulamentul intern. 

1 oră  
 

Acvariul (Fish 
Bowl) 
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 Tema 2.2. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI SISTEMUL DE VALORI ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA  
(10 ore activități de curs și aplicații practice + 30 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• definirea culturii organizaționale;  

• identificarea specificului conduitei etice în contextul învățământului superior;  

• descriere rolurilor manageriale în promovarea conduitei etice în cadrul organizaţiei. 

Deprinderi/ 
Aptitudini 

• să argumenteze rolul conduitei etice instituționale în activitatea universităților; 

• să stabilească o relație funcțională între cultura angajaților instituțiilor de învățământ 
superior și cultura studenților. 

Atitudini • să promoveze implementarea unui climat organizaţional armonios la nivel de instituții de 
învățământ superior; 

• să asiste dezvoltarea unei atitudini  de apreciere a beneficiilor culturii organizaționale în 
cadrul instituției de învățământ superior; 

• să valorifice importanța respectării deontologiei profesionale pentru buna funcționare a 
universităților.  

Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

2.2.1.Cultura organizaţională 
și sistemul complex de 
subculturi 

- Analiza conceptului de „cultură 
organizațională” și a elementelor culturii 
organizaţionale; 

- Argumentarea nevoii de universitate morală și 
responsabilă;  

   



 

 

LEADERSHIP&MANAGEMENT 

 

www.mhelm.utm.md 

 

24 Ghid metodologic de predare 
 
 

- Descrierea tipologiilor de culturi 
organizaționale; 

- Expunerea funcțiilor culturii organizaționale. 

2.2.2 Etică, valori și 
profesionalism în 
învățământul universitar. 

- Analiza comparată a noțiunilor: etică, morală, 
valori; 

- Definirea valorilor specifice mediului 
universitar: libertatea academică, autonomia 
personală, transparența, etica relațiilor între 
membrii comunității academice, respectul, 
toleranța, dreptatea și echitatea, 
profesionalismul, primatul meritocrației, 
responsabilitatea profesională și socială etc.; 

- Exemplificarea faptelor considerate abateri de 
la sistemul de valori etice în mediul universitar; 

- Argumentarea necesității cultivării/menținerii 
valorilor specifice mediului universitar. 

2 ore Asocieri 
libere 
Povestire 
/PPT 
Studiu de caz 
Argument în 
4 pași 

 

2.2.3. Roluri manageriale în 
promovarea conduitei etice în 
cadrul organizaţiei. 

- Argumentarea nevoii de reguli morale și de 
etichetă în spațiul academic; 

- Analiza responsabilităţilor şi rolurilor 
managerului/ liderului în promovarea 
conduitei etice în IÎS; 

- Simularea elaborării/actualizării Codului de 
etică instituțională, ajustat la indicatorii 
propuși de Asociația Internațională a 

2 ore  Argumente 
pe cartele 
5 De ce? /  
5 Cum? 
Prelegere 
interactivă 
Simulare 
didactică  
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 Universităților și Observatorul Magna 

Chartam.  

2.2.4. Comportamentul în 
cadrul organizaţiei: 
perspectiva individuală şi 
perspectiva de grup.  
Cultura angajaților IÎS și 
cultura studenţilor. 
Deontologie profesională. 

- Descrierea experiențelor/modului în care 
standardele etice de conduită se aplică 
grupurilor și membrilor comunității 
universitare; 

- Identificarea dilemelor etice sesizate în mediul 
universitar: dileme legate cu curriculum, 
dileme în planul cercetării, dileme pe plan 
administrativ-managerial; 

- Analiza drepturilor și responsabilităților 
personale în respectarea Codului de conduită 
etică instituțională; 

- Identificarea corelației dintre valorile 
învățământului superior și cultura 
comportamentului angajaților IÎS și a 
studenților. 

2 ore  Prelegere  
Graficul T 
 
Controversa 
academică 
 
Top 5 efecte 
 

 

2.2.5. Argument pentru 
încurajarea corectitudinii, 
diversității și incluziunii. 

- Analiza recomandărilor privind promovarea 
valorilor comune, a educației favorabile 
incluziunii și a dimensiunii europene a predării 
adoptate de Consiliul Europei;  

- Descrierea factorilor ce condiționează lipsa 
integrității academic in IÎS; 

- Elaborarea recomandărilor de promovare a 
integrității academice la nivel de universitate. 

2 ore  
 

Lectura 
independentă 
Diagrama 
Venn 
Exerciții de 
imaginație 
morală 
Proiectul de 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
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 grup 

Tema 2.3. PLANIFICAREA, RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA. AUTONOMIA UNIVERSITARĂ ÎN DOMENIUL 
RESURSELOR UMANE  
(8 ore activități de curs și aplicații practice + 24 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 
Cunoaștere și 
înțelegere 

• procedurile de recrutare a resurselor umane în instituțiile de învățământ superior;  

• conceptele cheie și modul de realizare a autonomiei universitare în domeniul resurselor 
umane;  

• cerințele de normare a activităților din instituțiile de învățământ superior; 

• metode de diagnosticare a eficienței în gestiunea personalului din instituțiile de învățământ 
superior. 

Deprinderi/Aptit
udini 

• să elaboreze strategii de planificare și recrutare a personalului în învățământul superior;  

• să identifice și să aloce corect sarcini personalului din subordine. 
Atitudini • să creeze interes pentru inițiative de genul: elaborarea de documente, proceduri și acte 

normative interne referitoare la planificarea personalului, și politici contra discriminării și 
egalității la locul de muncă. 

• să promoveze inițiative în domeniul resurselor umane pentru estimarea necesarului de 
personal și eficientizarea activităților acestora. 
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 Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

2.3.1. Managementul integrat 
al resurselor umane în cadrul 
instituțiilor de învățământ 
superior. Strategia de 
dezvoltare și politici de 
personal. Egalitatea la locul de 
muncă. Politici de 
nediscriminare. 

- Analiza conceptului „managementul integrat 
al resurselor umane” în instituțiile de 
învățământ superior; 

- Argumentarea nevoii de elaborare a unor 
strategii și politici nediscriminatorii de 
personal. 

1 oră  Prelegere 
interactivă 
Dezbatere  

 

2.3.2. Managementul 
previzional al necesarului de 
personal: analiza asigurării cu 
resurse umane în instituțiile 
de învățământ superior. 
Cerințe de normare a 
activităților pentru 
determinarea necesarului de 
personal în instituțiile de 
învățământ superior. Calculul 
normei didactice în instituțiile 
de învățământ superior 

- Prezentarea particularităților previzionării 
necesarului de personal în mediul universitar; 

- Contexte de analiză a necesarului de personal; 
- Normarea activității personalului universitar. 

2 ore Povestire 
/PPT 
Studiu de caz 
Brainstorming 
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 2.3.3. Recrutarea – activitatea 

de bază a procesului de 
asigurare cu personal. Selecția 
personalului în instituțiile de 
învățământ superior. Angajarea 
și integrarea personalului. 

- Identificarea surselor de recrutare a 
personalului academic; 

- Analiza responsabilităţilor şi rolurilor 
managerului/ liderului în contextual 
procedurilor de recrutare și integrare a 
personalului. 

2 ore  
 

Prelegere 
interactivă 
 
Fish Bowl 

 

2.3.4. Fișa postului și alocarea 
de sarcini. Elaborare și 
proceduri de aprobare. 

- Descrierea experiențelor/modului în care se 
elaborează și aprobă fișa postului; 

- Identificarea și alocarea corectă a sarcinilor; 
- Simularea elaborării/actualizării fișei postului. 

1 oră 
 

Prelegere 
interactivă 
Simulare 
didactică 

 

2.3.5. Diagnosticarea 
eficienței în gestiunea 
personalului. Eficientizarea 
activităților de personal în 
contextul autonomiei 
universitare. 

- Prezentarea etapelor de analiză-diagnostic;  
- Descrierea factorilor ce condiționează lipsa 

interesului față de eficientizarea activităților 
de personal IÎS; 

- Elaborarea recomandărilor de eficientizare a 
activităților de personal. Autonomie 
universitară vs libertate academică. 

2 ore  
 

Lectura 
independentă 
Fish Bowl 
Jocul de rol 
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 Tema 2.4. MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI, MOTIVAREA ȘI STIMULAREA PERSONALULUI DIN 

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA  
(6 ore activități de curs și aplicații practice +18  ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• conceptele cheie ale managementului performanței;  

• criteriile de evaluare a performanței resurselor umane din IÎS;  

• formele de exprimare a performanței;  

• factorii care duc la lipsa obținerii de performanță;  

• modalitățile de evaluare a personalului academic. 
Deprinderi/ 
Aptitudini 

• să determine criteriile de performanță a personalului academic; 

• să analizeze diverse modalități de evaluare a personalului academic;   

• să stabilească procesul de evaluare;  

• să selecteze persoanele care vor efectua evaluarea;  

• să determine formele de motivare a personalului academic pentru a stimula performanța. 
Atitudini • să promoveze atitudine centrată pe aplicarea unui management al performanței eficient la 

nivel de instituție și sistem al învățământului superior;  

• să crească responsabilitatea privind evaluarea criteriilor de determinare a performanței;  

• să susțină inițiative în elaborarea de regulamente de evaluare a performanței personalului 
academic.  
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 Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare  

Obs 

2.4.1. Determinarea 
indicatorilor (criteriilor) 
de performanță cantitativi 
și calitativi, specifici 
pentru IÎS. Gestionarea 
performanței reduse. 

- Analiza conceptului „indicator de performanță” și 
a modului de influență asupra ranking-ului 
universităților; 

- Descrierea indicatorilor utilizați în clasamente 
universitare; 

- Expunerea metodologiilor de clasificare a rating-
ului instituțional; 

- Prezentarea modului de influență a performanței 
individuale asupra performanței instituționale. 

3 ore  Prelegere 
interactivă 
Dezbatere 
 
World cafe   

 

2.4.2. Determinarea 
formelor de motivare a 
resurselor umane din IÎS 
(materiale și morale). 

- Analiza formelor de motivare: morală și 
economică; 

- Prezentarea principalelor mecanisme de motivare 
financiară a salariaților din IÎS; 

- Determinarea corelației dintre indicatorii de 
performanță și mărimea stimulării resurselor 
umane din IÎS; 

- Analiza noțiunilor: motivație și angajament la locul 
de muncă. 

3 ore Asocieri 
libere 
Povestire 
/PPT 
Studiu de caz 
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 Tema 2.5 DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

DIN REPUBLICA MOLDOVA  
(6 ore activități de curs și aplicații practice + 18 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să:  
Cunoaștere și 
înțelegere 

• etapele și principiile procesului de dezvoltare profesională a personalului din instituțiile de 
învățământ superior. 

Deprinderi/ 
Aptitudini 

• să identifice nevoile de dezvoltare profesională la nivel organizațional, ocupațional și 
individual, prin aplicarea diverselor instrumente de evaluare;  

• să planifice și să monitorizeze activitățile de dezvoltare profesională a personalului din 
instituțiile de învățământ superior. 

Atitudini • să promoveze implicarea în proiectarea strategiei de dezvoltare profesională a personalului 
din instituțiile de învățământ superior. 

Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

2.5.1. Factori ai schimbării și 
dezvoltarea profesională a 
personalului în IÎS. Principiile 
procesului de dezvoltare 
profesională a personalului în 
IÎS. Ciclul de dezvoltare a 
personalului în IÎS. 

- Analiza procesului de dezvoltare profesională 
a personalului în instituțiile de învățământ 
superior; 

- Argumentarea nevoii de dezvoltare 
profesională a personalului din IÎS;  

- Descrierea ciclului de dezvoltare 
profesională a personalului din IÎS: 
identificare a nevoilor, planificare și 
implementare a activităților de formare. 

2 ore  Prelegere 
interactivă 
Dezbatere 
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 2.5.2. Elaborarea strategiei de 

formare a personalului în IÎS. 
Instrumente de identificare a 
nevoilor de dezvoltare 
profesională a personalului în 
IÎS. 

- Prezentarea etapelor de elaborare a strategiei 
de formare; 

- Elaborarea unei strategii; 
- Prezentarea activității de identificare a 

nevoilor de personal. 

2 ore Povestire 
/PPT 
Studiu de caz 
Simulare 
 

 

2.5.3. Forme/tipuri de 
instruire a adulților. Strategii/ 
instrumente de evaluare a 
programelor de instruire 
(conținut, necesitate, impact).  

- Argumentarea nevoii de învățare a adultului; 
- Analiza barierelor în calea dezvoltării 

profesionale a personalului din IÎS și rolul 
managerului/liderului în surmontarea 
acestora; 

- Identificarea formelor de dezvoltare 
profesională a personalului din IÎS; 

- Prezentarea strategiilor de evaluare a 
dezvoltării profesionale  a personalului din IÎS.  

2 ore  
 

Argumente 
pe cartele 
5 De ce? /  
5 Cum? 
Prelegere 
interactivă 
 

 

EVALUARE 
Sarcini 
individuale 

Pentru evaluarea finală a modulului, cursanții vor alege una dintre 
următoarele variante de sarcini individuale pe care-o vor prezenta la 
finele modulului: 

• Elaborarea unor proceduri de angajare;  

• Modelarea etapelor de angajare și identificarea criteriilor și 
actelor necesare; 

• Elaborarea unui Cod de etică și deontologie profesională; 

• Prezentarea bunelor practice în domeniul formării culturii 
organizaționale; 

14 ore de asistență și 
sesiune de finalizare a 
Modului II. 
Managementul 
Personalului și Cultura 
Organizațională. 
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 • Elaborarea unei fișe de post; 

• Întocmirea statelor de personal ale unei subdiviziuni și 
cuantificarea activităților; 

• Prezentarea bunelor practice în domeniul eficientizării 
resurselor umane; 

• Prezentarea experienței privind normarea activității didactice, 
științifico-didactice; 

• Identificarea indicatorilor de performanță pentru stabilirea unui 
sistem de motivare a personalului; 

• Elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului; 

• Elaborarea unui chestionar privind identificarea nevoilor de 
formare a personalului din subordine; 

• Temă la alegere – se va propune o temă care prezintă interes 
pentru cursanți sau pentru universitățile din care provin. Tema 
trebuie să se încadreze în tematica modulului II. 

Forma de 
evaluare 

• Evaluarea finală (sumativă) bazată pe susținerea unui proiect. 

Finalizarea 
Modulului II. 

Pe parcursul derulării instruirii cursanții vor primi consultații, 
asistență din partea trainerului privind realizarea lucrărilor 
individuale sau de grup. La final cursanții vor prezenta lucrările în 
cadrul unei sesiuni. De asemenea, se vor face concluzii și propuneri 
de îmbunătățire a Modulului II. 

 Total 52 de ore de activități de curs și aplicații practice și 158 de ore studiu individual. 
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 MODULUI III MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR (IÎS) 

Scopul 
modulului 

Formarea atitudinii pozitive și de deschidere a managerilor universitari pentru sporirea 
competențelor teoretice și practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă 
a resurselor financiare, materiale și de tehnologia informației din cadrul IÎS.    

Obiectivele 
modulului 

▪ abordarea holistică a resurselor IÎS; 
▪ identificarea și aprecierea particularităților strategiei și a managementului financiar în 

cadrul IÎS în contextul autonomiei financiare a universităților din R. Moldova; 
▪ definirea metodelor de finanțare a IÎS prin evaluarea experienței internaționale și relevarea 

potențialului și oportunităților a acestora în practica națională; 
▪ cunoașterea metodelor de planificare și formare a bugetului de venituri și cheltuieli ale IÎS, 

reieșind din diversitatea surselor financiare și direcțiile principale de cheltuieli; 
▪ aprecierea importanței implementării sistemului de control intern managerial în 

identificarea și prevenirea riscurilor, ca instrument intern pentru managementul de top și 
pentru managerii de diferite nivele ale IÎS; 

▪ cunoașterea și urmarea proceselor și procedeelor de management al resurselor materiale 
în scopul optimizării utilizării lor în cadrul IÎS;  

▪ analiza situațiilor decizionale referitoare la achiziționarea și utilizarea resurselor materiale, 
sistematizarea funcțiilor de bază ale managementului resurselor materiale și introducerea 
de noțiuni fundamentale ale managementului resurselor materiale din domeniul public; 

▪ analiza și aprecierea abordărilor și principiilor de funcționare a sistemului informațional 
universitar în diversitatea nivelurilor de funcționare. 

Tema 3.1. MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 
(20 ore activități de curs și aplicații practice + 60 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 
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 Cunoaștere și 

înțelegere 
• identificarea direcțiilor și metodelor eficiente privind utilizarea rațională a resurselor 

financiare; 

• descrierea principiilor și metodelor de formare a bugetelor de venituri și cheltuieli la diferite 
nivele de management; 

• înțelegerea specificului formării surselor și gestionării resurselor financiare în cadrul IÎS prin 
prisma autonomiei universitare și a responsabilității utilizării banilor publici; 

• cunoașterea și înțelegerea importanței monitorizării cheltuielilor și raportării financiare în 
cadrul instituției; 

• identificarea mecanismelor de evitare a riscurilor financiare prin respectarea principiilor de 
bază aplicate în controlul intern managerial. 

Deprinderi/ 
aptitudini 

• să dezvolte și să aplice instrumente și tehnici de evaluare a necesităților financiare; 

• să determine rațional necesitățile de resurse financiare elaborând bugete pentru diferite 
domenii de activitate a IÎS, în baza modelelor prezentate; 

• să selecteze și să utilizeze tehnici corespunzătoare pentru monitorizarea și evaluarea 
utilizării bugetelor pentru diferite activități universitare; 

• să propună soluții privind alocarea oprimă a cheltuielilor financiare pentru diferite activități 
universitare; 

• să stabilească corelații între situațiile - tip și riscurile financiare generate de acestea în 
activitatea IÎS. 

Atitudini • să dezvolte în cadrul colectivului spiritul de implicare în optimizarea resurselor financiare 
prin propunerea de metode inovative de diminuare a cheltuielilor IÎS în baza analizei cost-
beneficiu;  

• să imprime un spirit de responsabilitate socială privind utilizarea banilor publici; 

• să argumenteze realizarea sarcinilor planificate prin utilizarea rațională a resurselor 
financiare proprii și a celor bugetare; 
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 • să aprecieze importanța monitorizării cheltuielilor și raportării financiare în cadrul 

instituției; 

• să argumenteze valorizarea necesității evitării riscurilor financiare prin respectarea 
principiilor de bază aplicate în controlul intern managerial; 

• să adapteze deschiderea pentru anticiparea situațiilor de pierdere financiară folosind 
evaluarea permanentă a planurilor de utilizare a resurselor financiare; 

• să promoveze deschiderea pentru soluții privind alocarea optimă a cheltuielilor financiare 
pentru diferite activități universitare; 

• să dezvolte dorința de a aplica strategii de prevenire a riscurilor financiare. 
Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de instruire 

Obs 

3.1.1. Dezvoltarea strategiei 
financiare a IÎS. Cadrul 
normativ național și 
instituțional ce reglementează 
activitatea financiară a IÎS. 
Autonomia financiară ca parte 
componentă a autonomiei 
universitare. Incertitudine și 
risc în finanțarea ÎS. 

- Expunerea cadrului normativ național privind 
activitatea financiară a IÎS din R. Moldova; 

- Conversație și reflecții asupra cadrului 
normativ național și instituțional ce 
reglementează activitatea financiară a IÎS; 

- Brainstorming privind incertitudinea și 
riscurile în finanțarea ÎS și căile de evitare a 
riscurilor financiare în IÎS. 

2 ore  prelegere 
conversații 

brainstorming 

 

3.1.2. Reconsiderarea 
finanțării IÎS la nivel 
internațional și național. 
3.1.3.Strategia finanțării 

- Expunerea metodelor de finanțare IÎS la nivel 
internațional și național; 

- Discuții privind momentele pozitive și 
negative a indicatorilor incluși în formulă.  

6 ore Prelegere 
interactivă 
conversații 
studii de caz 
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 instituțiilor de învățământ 

superior din R. Moldova. 
- Studii de caz internaționale (Portugalia, Suedia, 

Finlanda, România) privind finanțarea 
guvernamentală. 

- Simularea metodologiei de finanțare 
bugetară pentru IÎS din R. Moldova. 

simulare  

3.1.4. Planificarea financiară a 
universității. Bugetul de 
venituri şi cheltuieli. 
Modalitatea de bugetare pe 
IÎS şi subdiviziuni. 

- Expunerea metodelor de planificare 
financiară, formarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la nivel instituțional și subdivizional; 

- Studiu de caz privind formarea bugetului 
instituțional şi pe subdiviziuni. 

4 ore  prelegere  
conversații  
studiu de 
caz 

 

3.1.5. Cheltuielile și costurile. 
Indicatorii de Performanță. 

- Expunerea metodelor de elaborare a 
devizului de cheltuieli pe activitate/proiect. 
etc. Indicatorii de performanță; 

- Exemple de indicatori de performanță. 
Discuții privind indicatori de performanță pe 
diferite subdiviziuni universitare; 

- Studiu de caz privind formarea costului pe 
activitate/ proiect. 

4 ore prelegere  
interactivă 
conversații  
studiu de 
caz   

 

3.1.6. Controlul financiar în 
cadrul IÎS. Auditul intern. 
Managementul riscurilor. 
Declarația de răspundere 
managerială. 

- Expunerea principiilor de control și audit 
financiar, managementul riscurilor; 

- Master class cu un invitat de la Curtea de 
conturi a R. Moldova. 

4 ore  prelegere 
conversații   
studiu de 
caz 
master class  
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 Tema 3.2. MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR  

(8 ore activități de curs și aplicații practice + 24 de ore de studiu individual) 
La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 
Cunoaștere și 
înțelegere 

• cunoașterea diverselor tipuri de resurse materiale utilizate în cadrul IÎS; 

• înțelegerea aspectelor legale privind achizițiile publice pentru o mai bună organizare a 
procesului de gestiune a resurselor materiale. 

Deprinderi/ 
aptitudini 

• să aplice principii durabile referitoare la achizițiile publice; 

• să identifice/planifice necesarul de resurse materiale reieșind din necesitățile IÎS și resursele 
financiare disponibile; 

• să selecteze corect variante optime de aprovizionare cu resurse materiale; 

• să organizeze procesul de asigurare cu resurse materiale bazate pe necesitățile IÎS;  

• să gestioneze eficient resursele materiale disponibile. 
Atitudini • să creeze interes pentru comunicarea eficientă, lucrul în echipă și negociere în scopul 

raționalizării repartizării resurselor materiale pe subdiviziuni universitare; 

• să promoveze atitudine pro activă privind utilizarea eficientă a resurselor materiale în cadrul 
IÎS. 

Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de 

realizare 
Obs. 

3.2.1. Resurse materiale 
utilizate în cadrul IÎS. 

- Expunerea principalelor tipuri de resurse 
materiale din cadrul IÎS; 

- Discuții privind importanța managementul 
resurselor materiale și activitățile incluse; 

2 ore  prelegere 
interactivă 
simulare 
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- Studii de caz privind activitățile Serviciul 
achiziții (experiența națională și europeană). 

3.2.2. Planificarea necesarului 
de resurse materiale. 

- Expunerea etapelor întocmirii planului de 
achiziție; 

- Simularea metodologiei de elaborare a 
planului de achiziție. 

1 oră prelegere 
interactivă 
simulare 

 

3.2.3. Organizarea procesului 
de asigurare cu resurse 
materiale. 

- Expunerea aspectelor legale privind achizițiile 
publice; 

- Discuții privind modalitățile de achiziționare a 
bunurilor în IÎS din Republica Moldova și 
practicile europene; 

- Discuții cu invitarea unui specialist de la 
Agenția Achiziții publice/Serviciul achiziții din 
cadrul IÎS; 

- Studii de caz privind achizițiile durabile sau 
achizițiile ecologice (Universității din Marea 
Britanie, Suedia, România).  

3 ore  prelegere 
conversații 
studiu de 
caz 

 

3.2.4. Utilizarea eficientă a 
resurselor materiale. 

- Expunerea aspectelor cu privire la utilizarea 
eficientă a resurselor materiale și 
universitatea sustenabilă; 

- Dezbateri privind practicile de utilizare 
eficientă a resurselor materiale în 
universitățile din Republica Moldova; 

- Studii de caz privind utilizarea eficiență a 
resurselor materiale în universitățile 

2 ore prelegere 
conversații 
studiu de 
caz/brainst
orming 
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 europene; 

- Brainstorming – Găsirea de soluții noi privind 
utilizarea eficientă de resurse materiale în IÎS 
din Republica Moldova. 

Tema 3.3. MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 
(10 ore activități de curs și aplicații practice + 30 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• conștientizarea semnificației SIM pentru sistemul managerial general; 

• identificarea specificului SIM în IÎS; 

• descrierea nevoilor informaționale ale actorilor strategici ai IÎS; 

• conștientizarea necesității măsurării proceselor, fenomenelor și obiectivelor. 

Deprinderi/ 
aptitudini 

• să determine fluxul informațional și componentele sale în cadrul IÎS; 

• să identifice nevoile informaționale potrivit postului; 

• să măsoare procesele și fenomenele din cadrul instituției, departamentului, subdiviziunilor; 

• să identifice legături cauză-efect dintre rezultate și activitățile IÎS; 

• să transforme obiectivele în indicatori calitativi și cantitativi. 
Atitudini • să promoveze atitudine responsabilă față de identificarea proceselor și fenomenelor care 

necesită monitorizare;  

• să creeze motivația și hotărârea de a propune obiective strategice pentru activitățile cheie; 

• să susțină evaluarea SIM de la IÎS sau postul pe care îl ocupă; 

• să propună soluții pentru perfecționarea SIM din cadrul instituției și postului pe care îl 
ocupă. 
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 Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

3.3.1. Sistemului 
Informațional de 
Management în IÎS. 

- Expunerea semnificației SIM pentru sistemul 
managerial general; 

- Discuții privind specificul SIM și  a componentelor 
sale în cadrul IÎS; 

- Brainstormingul privind identificarea nevoilor infor-
maționale ale actorilor strategici ai IÎS potrivit 
postului; 

- Simularea măsurării proceselor și fenomenelor din 
cadrul instituției, departamentului, subdiviziunilor 
și transformării obiectivelor în indicatori calitativi și 
cantitativi; 

- Brainstormingul privind soluțiile pentru perfecționa-
rea SIM din cadrul instituției sau postului pe care îl 
ocupă. 

2 ore  Prelegere 
conversații 
brainstorming 
simulare 

 

3.3.2. Tabloul de bord 
echilibrat (Balanced 
Scorecard Concept 
(BSC) în IÎS. 

- Prezentarea semnificației instrumentului BSC; 
- Discuții privind componentele BSC în raport cu 

activitatea IÎS; 
- Studiu de caz privind implementarea BSC la Turku 

Politehnica (Finlanda); 
- Discuții privind  etapele aplicării BSC; 

 
- Brainstormingul privind identificarea legăturilor 

4 ore prelegere 
conversații 
brainstorming 
simulare 
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 cauză-efect dintre rezultate și activitățile IÎS; 

- Determinarea indicatorilor de monitorizare 
(performanță) a activităților IÎS în corelație cu 
strategia. 

3.3.3. SIM în activitatea 
academică. 

- Discuții privind necesitatea procesului de 
monitorizare a progreselor academice; 

- Studiu de caz: Construirea și implementarea unui 
SIM al facultății. Cazul Lyterati. 

- Discuții pe marginea studiului internațional „Quality 
management in Higher Education: Developments 
and drivers”, UNESCO, privind Monitorizarea 
progresului activității de predare și învățare; 

- Master class privind monitorizarea progresului în 
activitatea de cercetare: Scientometria. 

4 ore prelegere 
conversații 
master class 

 

EVALUARE 

Sarcini 
individuale 

Pentru evaluarea finală a modulului, cursanții vor alege una dintre 
următoarele variante de sarcini individuale pe care-o vor prezenta la 
finele modulului: 

• Elaborarea unui plan strategic financiar în 
universitate/subdiviziune universitară;  

• Evaluarea sau evaluarea bugetului universitar/subdiviziune; 

• Elaborarea unui cost/deviz de cheltuieli pe activitate/proiect, 
etc.; 

• Prezentarea experienței indicatorilor de performanță pe 
subdiviziuni;  

14 ore de asistență și 
sesiune de finalizare a 
Modului III. 
Managementul 
Resurselor în Instituțiile 
de Învățământ 
Superior. 
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 • Prezentarea bunelor practice în domeniul managementului 

resurselor, privind eficiența utilizării resurselor 
financiare/materiale; 

• Prezentarea experienței privind sistemul informațional 
universitar; 

• Modelarea unui set de indicatori care traduce strategia în 
obiective potrivit postului; 

• Temă la alegere – se va propune o temă care prezintă interes 
pentru cursanți sau pentru universitățile din care provin. Tema 
trebuie să se încadreze în tematica modulului III.  

Forma de 
evaluare 

• Evaluarea finală (sumativă) bazată pe susținerea unui proiect. 

Finalizarea 
Modulului III. 

Pe parcursul derulării instruirii cursanții vor primi consultații, 
asistență din partea trainerului privind realizarea lucrărilor 
individuale sau de grup. La final cursanții vor prezenta lucrările în 
cadrul unei sesiuni. De asemenea, se vor face concluzii și propuneri 
de îmbunătățire a Modulului III. 

 Total 52 de ore de activități de curs și aplicații practice și 158 de ore studiu individual. 
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 MODULUL IV MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ȘI DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIONALĂ A INSTITUȚIILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 
Scopul 
modulului 

Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de 
învățământ superior, pentru acceptarea și susținerea schimbărilor necesare din mediul în care 
profesează ca să facă schimbarea să devină sustenabilă. 

Obiectivele 
modulului 

▪ Abordarea schimbărilor organizaționale în instituțiile de învățământ superior și identificarea 
factorilor care influențează schimbarea; 

▪ Analiza comparativă a modelelor schimbării organizaționale și posibilitatea implementării 
acestora în condițiile IÎS din Moldova; 

▪ Descrierea etapelor ciclului de viață al dezvoltării organizaționale;  
▪ Prevenirea/diminuarea apariției unor conflicte în procesul de schimbare organizațională; 
▪ Identificarea și aplicarea metodelor de optimizare a proceselor în instituțiile de ÎS. 

Tema 4.1. CONCEPTELE DE SCHIMBARE ȘI DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SUPERIOR  
(4 ore activități de curs și aplicații practice + 12 ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• identificarea factorilor care influențează schimbarea în învățământul superior;  

• relatarea și descrierea tipurilor de schimbare;  

• perceperea esenței dezvoltării organizaționale. 
Deprinderi / 
aptitudini 

• să analizeze cauzele și factorii rezistenței la schimbare și diminuarea lor; 

• să compare impactul diverșilor factori promotori ai schimbării.  

Atitudini • să propună soluții pentru diminuarea rezistenței la schimbare;  

• să promoveze dispoziția pentru evaluarea tipurilor de schimbări. 
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 Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

4.1.1. Esența conceptului de 
dezvoltare organizațională. 

- Expunerea esenței conceptului dezvoltării 
organizaționale; 

- Reflecții asupra dezvoltării  instituțiilor de 
învățământ superior; 

- Discuții privind dezvoltarea organizațională și 
schimbarea. 

2 ore  
 

prelegere  
conversații 
studiu de 
caz 
 

 

4.1.2. Schimbarea planificată– 
parte esențială a dezvoltării 
organizaționale: definiție, 
elemente structurale, 
dimensiuni, necesitatea și 
rezultatele schimbării 
planificate. 

- Discuții privind schimbarea în IÎS, tipuri de 
schimbări.  

- Reflecții privind schimbarea planificată și 
rezultatele acesteia; 

- Exemplificarea factorilor care determină 
schimbarea în IÎS; 

- Studiu de caz – câmpul de forțe Lewin, 
parcurgea tuturor pașilor.  4.1.3. Factorii promotori ai 

schimbării în ÎS: clasificare, 
modele, teorii. 

4.1.4. Tipuri și niveluri de 
schimbare organizaţională. 

- Discuții asupra nivelurilor de rezistență la 
schimbare; 

- Cauzele rezistenței la schimbare; 
- Studiu de caz privind oportunitățile 

schimbării. 

2 ore prelegere 
conversații 
studiu de 
caz 
prelegere 
conversații 

 

4.1.5. Rezistenta la 
schimbările organizaționale. 
Oportunități și provocări. 
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 Tema 4.2. MODELELE ALE SCHIMBĂRII ORGANIZAȚIONALE ȘI IMPLEMENTAREA LOR IN ÎS  

(8 ore activități de curs și aplicații practice + 24 ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 
Cunoaștere și 
înțelegere 

• descrierea și să diferențierea diverselor tipuri de modele ale schimbării organizaționale: 
Lewin, Kubler-Ross, ADKAR, Kotter, 7-S, etc.; 

• relatarea detaliată a etapelor de implementare a modelelor de schimbare organizațională 
prezentate și argumentarea necesității acestora;  

• identificarea diverselor categorii de beneficiari/grupuri- țintă; implicate in implementarea 
schimbării organizaționale. 

Aplicare • să compare diverse modele ale schimbării organizaționale cu aprecierea elementelor Pro 
și Contra, precum și a riscurilor eventuale în cazul fiecărui model de schimbare 
organizațională prezentat; 

• să aleagă modelul cel mai potrivit de schimbare organizațională în dependență de 
rezultatele analizei curente a situației organizaționale. 

Integrare • să argumenteze oportunitatea modelul celui mai potrivit model al schimbării 
organizaționale în corespundere cu situația concretă care necesită rezolvare; 

• să propună soluții detaliate pentru implementare eficientă a schimbării organizaționale;  

• să adapteze, prin simulare, modelul aplicat la provocările mediului organizațional propus 
spre rezolvare. 

Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități de 
realizare 

Obs 

4.2.1.Modelul de 
management al schimbării 

- Expunerea particularităților modelului de 
management al schimbării după Lewin și a 

2 ore 
 

prelegere 
conversații 
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 după Lewin. modelului Lewin extins după Schein; 

- Discuții privind momentele pozitive și negative 
ale ambelor modele; 

- Expunerea particularităților celor 5 faze ale 
schimbării după Kubler-Ross.  

brainstorming 

4.2.2.Fazele schimbării după 
Kubler-Ross – modelul celor 5 
faze. 

4.2.3. Modelul celor 7 
deprinderi, obiceiuri după 
Stephen Covey. 

- Expunerea principiilor modelului celor 7 
deprinderi, obiceiuri după Stephen Covey;  

- Expunerea principiilor modelului ADKAR. 

2 ore prelegere 
conversații 
studiu de caz 

 

4.2.4. Modelul ADKAR. 
4.2.5. Modelul schimbării în 
opt (8) paşi al lui Kotter. 

- Expunerea principiilor modelului schimbării în 
opt (8) paşi al lui Kotter; 

- Expunerea principiilor modelului 7-S de la 
McKinsey. 

2 ore prelegere 
conversații 
studiu de caz 

 

4.2.6. Modelul 7-S de la 
McKinsey. 
4.2.7 Modelul Mentalității 
deschise. 

- Expunerea principiilor modelului mentalității 
deschise. 

1 oră  prelegere 
conversații 
studiu de caz 

 

Tema 4.3. PROCESUL DE SCHIMBARE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 
(12 ore activități de curs și aplicații practice + 36 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• delimitarea configurațiilor dezvoltării organizaționale; 

• descrierea etapelor ciclului de viață al dezvoltării organizaționale; 

• caracterizarea etapelor schimbării organizaționale; 

• înțelegerea tipurilor de diagnostic organizațional; 

• identificarea particularităților managementului strategic universitar; 
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 • descrierea conceptelor strategiilor ale schimbării; 

• recunoașterea tipurilor de instrumente ale managementului schimbărilor. 
 

Deprinderi / 
aptitudini 

• să determine punctele critice ale dezvoltării organizaționale; 

• să compare abordările schimbării organizaționale; 

• să utilizeze conceptele asociate cu schimbările planificate în elaborarea unei strategii 
universitare; 

• să compare modele organizaționale ale universităților; 

• să realizeze analiza SWOT al managementului strategic universitar; 

• să determine impactul schimbărilor în managementul strategic universitar asupra mediul 
intern şi extern al universității; 

• să utilizeze instrumentele manageriale în realizarea schimbărilor.  
Atitudini • să promoveze atitudine centrată pe evaluarea necesității schimbării și problemele ce pot 

apărea la fiecare etapă a ciclului de viață al dezvoltării organizaționale; 

• să susțină dorința de a elabora strategii de dezvoltare în funcție de nivelurile de 
management universitar; 

• să creeze interes pentru anticiparea riscurilor proceselor de management strategic la 
diferite niveluri de organizare ale instituției de învățământ superior; 

• să aprecieze implementarea unei strategii de schimbare în cadrul de instituției de 
învățământ  superior. 
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 Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs 

4.3.1. Configurații ale 
dezvoltării organizaționale. 

- Expunerea corelării conceptelor dezvoltare 
organizațională versus schimbare 
organizațională, precum și a abordărilor 
teoretic - metodologice ale acestor concepte; 

- Conversație și reflecții asupra identificării 
tipului de abordare a dezvoltării 
organizaționale în cadrul IÎS, unde activează; 

- Brainstorming privind principalele structuri 
organizaționale în IÎS și necesitățile schimbării 
organizaționale. 

2 ore  prelegere 
conversații 
brainstorming 

 

4.3.2. Ciclul de viață al unei 
organizații. 
 
 
 
 
 
4.3.3. Schimbarea 
organizațională: abordări și 
etape. 

- Analiza etapelor ciclului de viață al unei 
organizații; 

- Discuții pe marginea argumentelor privind 
volumul necesar de schimbări în obiectivele, 
strategiile, procesele manageriale ale 
companiei, tehnologie, cultură și luarea 
deciziilor. 

2 ore prelegere 
conversații  
studii de caz  

 

- Studiu de caz. Analiza modelelor de schimbare 
organizațională planificată și elaborarea unor 
recomandări privind organizarea procesului 
de schimbare în cadrul IÎS în care activează.  
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 4.3.4. Diagnostic: proces, 

etape, conținut. 
- Expunerea conceptelor de bază privind 

diagnostic, diagnosticare și elementele sale 
esențiale; 

- Analiza tipurilor și etapelor de diagnosticare; 
- Conversații privind modelele de 

diagnosticare: conținutul, modul și 
particularitatea aplicării.  

- Studiu de caz. Efectuarea diagnosticării 
(generale/ parțiale/ în cascadă) pentru IÎS în 
care activează, cu respectarea etapelor și 
folosirea modelelor. Acesta poate fi efectuat 
în grupuri mici de (3persoane de la aceeași 
instituție, dar diferite subdiviziuni/ 
compartimente). 

2 ore prelegere  
conversații   
studiu de 
caz/ simulare 

 

4.3.5. Strategia de schimbare. 
Managementul strategic 
universitar. 

- Expunerea tipurilor de strategii de schimbare; 
- Argumentarea necesității implementării 

strategiei de schimbare;  
- Comunicări la subiectele:  

a. Particularitățile Managementului 
strategic universitar; 

b. Modele/Experiențe privind 
managementului strategic universitar 
în alte state; 

c. Strategii de schimbare în cadrul IÎS. 
 

2 ore Masă 
rotundă  
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 4.3.6. Planul de intervenție. - Analiza conceptelor și conținutului 

intervenției în schimbare, etapele 
intervenției; 

- Discuții privind tipurile de intervenții, eficiența 
acestora și exemple reale de aplicare (din 
practica participanților). 

2 ore prelegere  
conversații  
brainstorming 

 

4.3.7. Implementarea și 
evaluarea strategiei. 

- Expunerea abordărilor teoretice privind 
implementarea și evaluarea strategiei. 
Sistemul de implementare a strategiei; 

- Prezentarea teoretică a instrumentelor mana-
gementului schimbării; 

- Conversație și reflecții asupra identificării 
celor mai eficiente instrumente pentru IÎS, 
modul de realizare, așteptările și riscurile.  

2 ore prelegere  
conversații 

 

4.3.8. Instrumente ale 
managementului schimbărilor. 

Tema 4.4. CREAREA UNEI CULTURI FAVORABILE SCHIMBĂRII ȘI ROLUL RESURSEI UMANE.  
(8 ore activități de curs și aplicații practice + 24 de ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 
Cunoaștere și 
înțelegere 

• descrierea tipurilor de culturi naționale și organizaționale; 

• relatarea specificului culturii în spațiul universitar; 

• identificarea diferitor cauze și factori ce determină rezistența la schimbare. 

Deprinderi / 
aptitudini 

• să compare diverse culturi naționale si organizaționale; 

• să determine factorii și cauzele rezistenței la schimbare a grupului- țintă; 

• să determine modalități de schimbare a culturii organizaționale a grupului țintă. 
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 Atitudini • să promoveze dezvoltarea unui climat capabil să genereze soluții pentru schimbarea culturii 

organizaționale; 

• să adapteze soluții de schimbare organizațională la specificul grupului - țintă; 

• să prevină/diminueze/depășească apariția unor conflicte în procesul de schimbare 
organizațională. 

Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs. 

4.4.1 Cultura naţională. 
Dimensiuni conceptuale.  
 

- Expunerea caracteristicilor fundamentale ale 
culturii naționale.; 

- Discuții și reflecții referitor la specificul culturii 
naționale a R. Moldova. Brainstorming. 

2 ore prelegere 
conversații  
brainstormi
ng 

 

4.4.2 Cultura organizaţională: 
concept, clasificare, 
caracteristici. Conceptul de 
cultură în spațiul universitar. 

- Expunerea clasificărilor si  caracteristicilor 
culturii organizaționale; 

- Discuții si reflecții referitor la specificul culturii 
în spațiul universitar; 

- Discuții si reflecții referitor la specificul culturii 
organizaționale în cadrul propriei subdiviziuni. 

2 ore prelegere 
conversații 

 

4.4.3 Oameni și atitudini față 
de schimbare. Rezistența la 
schimbare: cauze și factori, 
modalități de soluționare. 

- Expunerea noțiunii de schimbare și factorii ce 
determină rezistența la schimbare; 

- Expunerea diferitor modalități de 
perfecționare a culturii organizaționale. 

2 ore prelegere  
conversații 
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 4.4.4 Rezolvarea conflictelor, 

apărute în procesul de 
schimbare organizațională. 

- Expunerea tipurilor de interacțiuni ce pot 
apărea ca urmare a procesului de schimbare 
organizațională; 

- Simularea unui studiu de caz. Situație de 
conflict în cadrul unei organizații. 

2 ore prelegere  
conversații  
simularea, 
studiu de 
caz 

 

Tema 4.5. PROCESUL DE SCHIMBARE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR  
(6 ore activități de curs și aplicații practice + 18 ore de studiu individual) 

La finele activității de formare, beneficiarul/formabilul/ cursantul va putea să-și formeze următoarele 
competențe profesionale: 

Cunoaștere și 
înțelegere 

• cunoașterea conceptelor și principiilor de bază ale managementului calității totale; 

• cunoașterea etapelor și elementelor procesului de evaluare a calității în instituțiile de ÎS; 

• conștientizarea rolului calității în procesul de implementare a schimbărilor organizaționale 
în instituțiile de ÎS; 

• cunoască metodele de optimizare a proceselor în instituțiile de ÎS. 

Deprinderi / 
aptitudini 

• să identifice procesele de bază și finalitățile în instituțiile de ÎS; 

• să identifice zonele în care sunt necesare schimbările  organizaționale; 

• să implementeze și optimizeze procesele de schimbare organizațională; 

• să dezvolte abilitățile de management de proiect. 
Atitudini • să dezvolte deschiderea spre analizarea critică și multicriterială situațiile; 

• să adapteze atitudinii pro-active, preventive; 

• să promoveze gândire inovativă; 

• să creeze atitudine favorabilă față de schimbări. 
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 Strategii de formare 

Unități de conținut Activității de instruire 
Timp 
alocat 

Modalități 
de realizare 

Obs. 

4.5.1. Conceptul de calitate. 
Calitatea totală. TQM. 
4.5.2. Conceptul de calitate în 
instituţiile de învăţământ 
superior. 
 

- Expunerea bazei conceptuale a 
Managementului Calității Totale, Cadrului  
European de Asigurarea Calității, Cadrului 
Național de Asigurarea Calității; 

- Discuții privind respectarea principiilor TQM în 
instituțiile de ÎS din R. Moldova; 

- Brainstormingul privind definirea 
caracteristicilor calității, obiectelor calității și 
nivelului de îmbunătățire a calității în IÎS. 

2 ore  Prelegere 
conversații 

brainstorming 

 

4.5.3. Rolul calităţii în 
schimbarea organizaţională 
din instituţiile de învăţământ 
superior. 
4.5.4. Evaluarea calităţii în 
instituţiile de învăţământ 
superior. 

- Expunerea etapelor implementării unui sistem 
de management al calității (SMC) în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior din R. 
Moldova și proceselor de evaluare; 

- Conversațiile asupra schimbărilor 
organizaționale și managementului schimbării 
în IÎS; 

- Simularea business-proceselor din sistemul de 
management al calității în învățământul 
superior (studii de caz).  

2 ore prelegere 
conversații 
simularea 

 

4.5.5. Reengineeringul 
business proceselor (BPR). 
 

- Expunerea conceptelor de reengineeringul 
business-proceselor, business process 
improvement, business process redesign, 

2 ore  
 

prelegere  
conversații  
brainstorming  
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 4.5.6. Business process 

Improvement (BPI), bussiness 
process Redesign (BPR), 
Principiile filosofiei KAIDZEN 
pentru dezvoltarea continuă.  

filosofia KAIDZEN; 
- Discuții privind instrumentele de îmbunătățire 

a proceselor; 
- Brainstormingul privind beneficiile și limitările, 

riscurile ale diferitor metode de dezvoltare 
continuă. 

EVALUARE 
Sarcini 
individuale 

Pentru evaluarea finală a modulului, cursanții vor alege una dintre 
următoarele variante de sarcini individuale pe care-o vor prezenta la 
finele modulului: 

• Aplicarea modelului celui mai indicat în opinia cursanților pentru 
schimbarea organizațională în cadrul universității, 

• Prezentarea experienței unei schimbări în cadrul universității de 
unde vine cursantul; 

• Identificarea zonelor de acțiune pentru aplicarea managementului 
schimbării în cadrul universității și elaborarea planului de acțiuni; 

• Managementul schimbărilor și dezvoltarea organizațională în cadrul 
subdiviziunii cursantului; 

• Riscuri în implementarea schimbărilor; 

• Rezistența la schimbare și căi de diminuarea a acesteia; 

• Elaborarea unei strategii de dezvoltare în funcție de nivelurile de 
management universitar; 

• Evaluarea riscurilor proceselor de management strategic la diferite 
niveluri de organizare ale instituției de învățământ superior; 

• Prezentarea bunelor practice privind implementarea unei strategii 

14 ore de asistență 
și sesiune de 
finalizare a Modului 
IV. Managementul 
schimbării și 
dezvoltarea 
organizațională a 
instituțiilor de 
învățământ superior 



 

 

LEADERSHIP&MANAGEMENT 

 

www.mhelm.utm.md 

 

56 Ghid metodologic de predare 
 
 de schimbare în cadrul de instituției de învățământ  superior; 

• Temă la alegere – se va propune o temă care prezintă interes 
pentru cursanți sau pentru universitățile din care provin. Tema 
trebuie să se încadreze în tematica modulului IV.  

Forma de 
evaluare 

• Evaluarea finală (sumativă) bazată pe susținerea unui proiect 

Finalizarea 
Modulului IV 

Pe parcursul derulării instruirii cursanții vor primi consultații, asistență 
din partea trainerului privind realizarea lucrărilor individuale sau de 
grup. La final cursanții vor prezenta lucrările în cadrul unei sesiuni. De 
asemenea, se vor face concluzii și propuneri de îmbunătățire a 
Modulului IV. 

 Total 52 de ore de activități de curs și aplicații practice și 158 de ore studiu individual. 

EVALUAREA FINALĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ  
”LIDERSHIP ŞI MANAGEMENT” 

Forma de 
evaluare finală  

Pentru evaluarea finală a programului de formare profesională continuă 
cursanții vor realiza un proiect individual „Consolidarea leadershipului și 
managementului instituțional: abordări strategice” pe care-l vor susține 
la finele programului.  

300 ore de 
asistență, studiu 
individual și sesiune 
de finalizare a 
programului de 
formare 
profesională 
continuă  

 Total 75 de ore de asistență și 225 de ore studiu individual 
TOTAL ORE PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 1200 DE ORE, DIN CARE 298 ORE CONTACT 

DIRECT ȘI 902 ORE DE STUDIU INDIVIDUAL. 
 


