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Conţinutul succint al cursului: 

Aspecte generale privind managementul proiectelor 

Tehnici de identificare a oportunităţii si scopului implementării proiectului 

Planificarea activităţilor proiectului 

Asigurarea resurselor operaţionale ale proiectului 

Identificarea si analizarea riscurilor proiectului si precizarea acţiunilor de 

control a acestora 

Managementul echipei de proiect si comunicarea în cadrul proiectului 

Managementul calităţii proiectului 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va deține 

capacităţi de a asimila şi a înţelege, a interpreta, a argumenta esenţa, locul, rolul, conţinutului managementului 

proiectelor; va deține cunoștințe despre proiecte, prevederile legale privind întocmirea, aplicarea și managementul 

proiectelor; va deține capacităţi de a analiza şi a aplica managementului proiectelor în planificare, organizare, decizie, 

coordonare, îndrumare, evaluare, supervizare a activității psiho-clinice; va aplica cunoştinţele însuşite în întocmirea, 

aplicarea și managementul proiectelor pentru asigurarea calității serviciilor psihoclinice; va deține capacitatea de a 

transfera cunoștințele teoretice, metodologice și tehnice în practica profesională, pentru a face față solicitărilor în calitate 

de conducător, evaluator, expert; va perfecționa permanent capacitatea de a descoperi, dezvolta și implementa 

managementului proiectelor; va dezvolta competențele profesionale de comunicare organizațională, implicare socială, 

participare în evenimentele comunitare. 
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