
FIŞA DISCIPLINEI  
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Teologie Ortodoxă 

1.3. Departamentul  de Teologie şi Asistenţă Socială 

1.4. Domeniul de studii Teologie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii MUZICĂ RELIGIOASĂ 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei MANAGEMENT CULTURAL ARTISTIC 2.2. Cod disciplină MR 305 

2.3. Titularul activităţii de curs ACHIM MOISE 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de 
evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei 
(O – obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

Op, 
Sp 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 0 

3.4. Total ore din planul 
de învăţămînt 

28 din care: 3.5. curs 28 
  

3.6. seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări 12 

Alte activităţi 97 
 
 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28  

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului - 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  Cunoaşterea şi înţelegerea rolului comunicării şi negocierii în activitatea de  
management artistic  



 Însuşirea cunoştinţelor necesare privind încheierea contractelor juridice în activitatea 
de management  artistic 

Competenţe transversale  Competenţe cognitive: Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe 
profesionale şi transversale necesare în activitatea de management artistic. 

 Competenţe profesionale: Dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţii de management 
artistic.  

 Competenţe afectiv-valorice: Capacitatea de a avea un comportament în 
concordanţă cu principiile deontologiei profesionale; Capacitatea de adaptare la noi 
situaţii; Dezvoltarea spiritului profesional de menegeriat artistic,.  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind 
activitatea de menegeriat  artistic  

7.2 Obiectivele specifice  cunoaşte noţiuni elementare privind comunicarea şi menegeriatul artistic; 

 înţelege elementele juridice de bază privind activitatea de menegeriat artistic; 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în studiul de menegeriat artistic  Prelegere 2 ore fizice 
Noţiuni fundamentale despre menegeriat Prelegere 2 ore fizice 

Norma menegeriala Prelegere 2 ore fizice 

Raportul menegerial Prelegere 2 ore fizice 

Capacitatea menegeriala Prelegere 2 ore fizice 

Comunicarea în menegeriatul artistic Prelegere 2 ore fizice 

Comportamentul în menegeriatul artistic Prelegere 2 ore fizice 

Tehnica menegeriatului Prelegere 2 ore fizice 

Managementul  artistic Prelegere 2 ore fizice 

Elaborarea ofertelor de menegeriat artistic Prelegere 2 ore fizice 

Promovarea artiştilor Prelegere 2 ore fizice 

Menegeriatul artistic Prelegere 2 ore fizice 

Încheierea contractelor de menegeriat artistic Prelegere 2 ore fizice 

Monitorizarea derularii menegeriatului  artistic Prelegere 2 ore fizice 

8.2 Bibliografie 
1. Hinescu A., Hinescu E.M., URECHE Maria, Managementul resurselor umane, Cluj Napoca, edit.Napoca Star, 2010. 
2. Hinescu A., Todoran R.M., URECHE Maria, Cîmpean V., Cîmpean M., Managementul afacerilor, Alba iulia, 

edit.Altip, 2010. 
3. POPA N., Teoria generală a dreptului, Bucureşti, edit.CH Beck, 2012. 
4. STĂNCIULESCU L., CĂRPENARU S., Contracte civile şi comerciale, Bucureşti, edit.Hamangiu, 2009. 
 

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

Conţinutul cursului sunt elaborate în conformitate cu programele analitice aprobate de Sinodul BOR şi sunt corelate cu  
cele ale facultăţilor de teologie ortodoxă din ţară şi din spaţiul european, precum şi în acord cu solicitările profesionale 
ale instituţiilor de ocrotire socială ale Bisericii, cu legislaţia în domeniu şi cu standardul ocupaţional pentru impresariatul 
artistic. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală Colocviu  80% 

- - - 



10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Referat cu aplicaţii practice 20% 

- Activitate la seminar -  

10.6 Standard minim de performanţă: nota 5 (cinci) 

-  Cunoaşte, înţelege şi explică corect noţiunile ce ţin de impresariatul artistic; 
- Cunoaşte şi aplică legislaţia incidentă în mod corespunzător; 
- Elaborează şi prezintă un referat cu aplicaţie practică; 
- Cunoaşte conţinutul unui contract cadru de impresariat artistic, ii poate negocia clauzele şi îl poate încheia. 

 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 
 25.06.2013     ……………..………….           …………………………. 

 
Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 
    3.07.2013.      ……………………. 
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