
 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Managementul consilierii profesionale  
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. ing. Luminita Moraru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. ing. Luminita Moraru  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 
evaluare 

certificat 2.7 Regimul 
disciplinei 

Ob 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 12 din care:   3.5 curs 6 3.6 seminar/laborator 6 
Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  30 
Tutoriat  - 
Examinări 8 
Alte activităţi: cercetare 25 
3.7 Total ore studiu individual 113 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3. 10 Numărul de credite 5 

 
 

 

 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 Facultatea  - 
1.3 Departamentul Scoala doctorala de Inginerie mecanică și industrială 
1.4 Domeniul de studii  Domeniile acreditate in cadrul  Scolii doctorale de Inginerie mecanica si 

industriala 
1.5 Ciclul de studii Doctorat 
1.6 Programul de studii/Calificarea Program de studii universitare avansate –Scoala doctorala de Inginerie 

mecanică și industrială 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   Program de consiliere, orientare profesionala si dezvoltare personala 
4.2 de competenţe  prelegerea interactiva; rezolvarea de teme individuale; studiul materialului bibliografic. 

Prezentare PowerPoint, aplicaţii software specifice. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 videoproiector, tablă 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sală de seminar cu  videoproiector, PC,  tablă, acces la internet 



 

 
 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cap 1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală. Dezvoltarea  
abilitatilor de comunicare si lucru in echipa. Reuşita - atribut al 
dezvoltării umane. Relaţia dintre reuşita scolară, 
profesionala/eşec şi stima de sine. 

Cap2. Planificarea carierei si metode de luare a deciziei. Metode 
si tehnici de luare a deciziilor si asumarea de responsabilitati. 
Pasi-cheie psre obtinerea slujbei dorite- recrutarea si selectia. 
 
Cap 3. Managementul stresului si adaptarea la schimbare, 
managementul timpului si al profesionalizarii si dezvoltarii 
continue. 

Prezentări 
PowerPoint, note de 
curs, exemple 
 
prelegerea, 
conversaţia şi 
explicaţia 

 

Bibliografie 
 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
S1. Dezvoltarea socio-emotionala. Modalitati de ameliorare a tendintelor 
dezadaptative ale gandirii. Scenarii de modificare a comportamentelor 
nonasertive. Modalități de prevenire și combatere a blocajelor în comunicare 
în mediul profesional. Exercitii pentru a-ti imbunatati abilitatile de 
comunicare 
Alicatii/metode interactive / Exercitii de grup 
 
S2. Investigarea caractreristicilor personale relevante pentru cariera. 
Stabilirea unui plan de actiune. Strategii de cautare a unui job, depunerea 

 
prelegerea, 
conversaţia, 
explicaţia, 

demonstraţia, 
problematizarea, 

exerciţiul, 
observaţia, studiul 

de caz, 

        
 
 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
om

pe
te

nţ
e 

p
ro

fe
si

on
al

e  Îmbunătăţirea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră. 
 Să identifice şi sa descrie elementele de diversitate cu relevanţă pentru individualizarea 

intervenţiilor educaţionale 
 să relaţioneze abilităţile de consiliere cu cele de realizare a sarcinilor profesionale; 

C
om
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ra
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 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltatrea și adaptarea competențelor 
profesionale la cerințele și dinamica contextului profesional și social; 

 Aplicarea eficientă a principiilor și tehnicilor de conducere, comunicare și relaționare la nivel 
organizațional sau de grup profesional în condițiile asumării de roluri specifice diferitor niveluri 
ierarhice 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăsurării 
proiectelor si programelor din domeniul; 

 Utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vedere formării si 
dezvoltării profesionale continue. 

 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 
explicite 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

 formarea unei concepţii holiste cu privire la conceptele de autocunoaștere, 
dezvoltare personală si profesionalizare continua 

7.2 Obiectivele specifice   conştientizarea relaţiei dintre autocunoaștere și dezvoltare personală; 
 identificarea de strategii educaţionale eficiente de optimizare a procesului de 
dezvoltare personală la vârsta adulta; 
 implicarea în propriul proces de formare profesionala şi dezvoltare personală 
continua; 
 formarea unui sistem de atitudini pozitive şi responsabile in campul muncii 



canditaturilor, dezvolatarea unei strategii pt CV, tipuri de interviu, trecerea 
de la statut de student la cel de angajat . Evaluarea situatiilor problema. 
Exercitii de transformare a ideiilor preconcepute in credinte motivante.  
Alicatii/metode interactive / Exercitii de grup 
 

S3. Invatarea si exersarea unor modele generale de rezolvare de probleme 
Resurse personale si mecanisme de copind pentru a face fata la stres. 
Metode de gestionare a conflictelor intr-un grup.  Alicatii/metode interactive 
/ Exercitii de grup 

brainstorming-ul 
etc. 

 

 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota 
finală 

10.4 Curs 
Gradul de asimilare a 
cunostintelor și capacitatea de 
sinteza 

Prezentarea unui referat 50% 

10.5 Seminar/laborator 
Efectuarea integrală a 
lucrărilor de laborator  

Prezență și calificativ de participare 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Nota 5 la referat. Nota 5 la tema de casă. 75% prezență 

 
 
Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  
 
09.11.2018 

  

   
Data avizării Semnătura Directorului, 

Scoala doctorală de Inginerie mecanică si industrială 
 

 Prof. dr. Luminita Moraru 
 
 

 
Introducere în problematica dezvoltării psihice. Dezvoltarea optimă a personalităţii umane. Funcţionalitatea cognitivă 
adecvată şi eficientă a persoanei.  
Conceptul de sine. Dezvoltarea sinelui. Procese şi etape în dezvoltarea sinelui şi a respectului de sine. Perspective actuale 
asupra sinelui. Diferenţierea sinelui, afirmarea de sine, primele relaţii în grupul de vârstă. Implicarea sinelui în rezolvarea 
unor probleme de adaptare. Principiile psihologiei centrate pe persoană 
Cunoaşterea de sine şi imaginea de sine. Autocunoaştere şi dezvoltare personală. Metode de autocunoaştere şi 
intercunoaştere.  
Stima de sine - delimitări conceptuale. Teorii asupra problematicii stimei de sine. Evoluţia ontogenetică a stimei de sine. 
Tipologia stimei de sine. Dimensiunile stimei de sine 
Factorii care influenţează formarea stimei de sine. 
Reuşita - atribut al dezvoltării umane. Relaţia dintre reuşita scolară/eşec şi stima de sine. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
- Studii de caz din diverse domenii 
- Elaborarea lucrărilor științifice si asigurarea unei activități academice și de cercetare, în acord cu cerințele eticii și 
deontologiei universitare. Interpretarea datelor obținute din utilizarea soft-urilor anti-plagiat. 


