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Conţinutul succint al cursului: 

Scopul şi obiectivele disciplinei. 

Conceptul de management organizațional. Principalele obiective și funcțiile  managementului organizațional.   

Modalități de manifestare a culturii organizaționale. 

Niveluri și tipologii ale culturii organizaționale in instituții. 

Climatul organizațional ca variabilă a culturii organizaționale. 

Cultura  națională drept reper al culturii organizaționale.  

Forarea  și perfecționarea culturii organizaționale în instituții. 

Prezentarea și dezbaterea proiectelor de perfecționare a managementului organizațional. 

 

Finalităţi de studiu: 

Cunoaşterea noţiunilor teoretice ale managementului organizațional. Să opereze liber cu terminologia disciplinei. 

Cunoaşterea principiilor managementului organizațional, inclusiv principiile dezvoltării și consolidării echipei. 

Cunoaşterea și elaborarea instrumentarului de cercetare a culturii organizaționale. 

Abilităţi de utilizare a metodelor de cercetare și perfecționare a managementului organizațional, inclusive prin 

dezvoltarea carierei angajaților  în baza performanţelor personale şi de grup 

Implementarea noţiunilor  privind managementul  organizaţional în aspectele: comunicare, conflict, conducere, 

motivare,  stres, munca eficienta, munca în echipă etc. 

Asimilarea noţiunilor de baza privind selecţia profesională, testul psihologic, problematica reuşitei profesionale 

viitoare ca elemente ale culturii organizaționale.  

Implementarea proiectelor de perfecționare a managementului organizațional în dependență de securitatea şi sănătatea 

muncii şi de auditul integrat al sănătății personalului. 
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