
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

1.3 Departamentul Jurnalism 

1.4 Domeniul de studii Științe ale comunicării 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management media 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management cultural 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Elena Abrudan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Elena Abrudan 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

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

Tutoriat 12 

Examinări  2 

Alte activităţ PARTICIPARE CONCURSURI, EXPOZITII, PROIECTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE i:   

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 Conditii tehnice de desfasurare a cursului: sala echipata cu video proiector 

 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Conditii tehnice de desfasurare a cursului: sala echipata cu video proiector 

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu 

 

C2.2 Tratarea comunicării şi a publicului / audienţei din perspectiva unor parametri specifici domeniului, ţinând 

cont de relaţia dintre canalul tehnologic şi publicul ţintă 

 

C6.1 Aplicarea conceptelor de bază pentru producţia unei secţiuni /pagini tematice pentru o publicaţie sau a unei 
emisiuni conform normelor profesionale 
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CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, 

în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora 

 

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere 
ierarhice 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere. Prezentarea cursului   

2. Evoluția rolului managerului cultural   

3. Organizații culturale   

4. Resursele umane în managementul cultural   

5. Leadership   

6. Modele alternative de finanțare   

7. Analiza riscurilor   

8. Strategii de management   

9. Managementul schimbării   

10. Managementul proiectelor   

11. Modele de management emergente   

12. Utilizarea uneltelor digitale în managementul 

cultural 

  

13. Cultura organizațională   

14. Concluzii   

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Organizații culturale Prezentare multimedia  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul oferă o vedere de ansamblu asupra managementului cultural, și 

activități și exerciții practice pentru dezvoltarea de abilități practice în 

domeniu. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

• Însușirea teoriilor, principiilor și contextului istoric în practica 

managementului cultural 

• Aplicarea acestor cunoștințe în proiecte practice 

• Dezvoltarea unui plan de management cultural 



Dezbatere 

2. Analiza riscurilor Prezentare multimedia 

Dezbatere 

 

3. Strategii de management Prezentare multimedia 

Dezbatere 

 

4. Managementul proiectelor Prezentare multimedia 

Dezbatere 

 

5. Prezentare proiecte   

6. Prezentare proiecte   

7. Prezentare proiecte   

Bibliografie 

• Thomas Wolf, Managing a Nonprofit Organization, Free Press, NY, NY, 2012. 

• Paul Allen, Artist Management for the Music Business, 3rd Ed., Focal Press, Taylor & Francis Group, 

NY and London, 2014. 

• Bibu N. (2006). Management comparat. Abordarea interculturală, o abordare modernă (ed. a 4-a), Editura 

Mirton, Timișoara. 
• Niculescu O. și Mihuț I. (coord.). Management organizațional. Ed. Pro Universitaria, București 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

• Desfășurarea unui sub-proiect individual, corelat cu  activitatea unei echipe  de management 

• Elaborarea şi susţinerea unui proiect  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode 

de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Examen scris  

 

E 50% 

10.5 Seminar Analizarea unor proiecte culturale curente VP 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

•   

•  

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................ 


