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MD-2045, CHIŞINĂU, STR. STUDENȚILOR, 9/7, TEL: 022 50-99-08, www.utm.md 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică  

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0613.3 Ingineria Software 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență); 1 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

A - unitate de 
curs opțională 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ghidate de profesor Lucrul individual 

Curs Lucrări practice Proiectare 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 30 30 15 45 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Dezvoltarea personală și profesională 

Conform competențelor E necesar ca studenții să demonstreze abilități clare și eficiente de 
comunicare scrisă și verbală în scopuri profesionale, să identifice 
resursele informaționale pentru dezvoltarea profesională, să articuleze o 
definiție personală a succesului pe baza valorilor, intereselor și puctelor 
forte ți să explice modul în care aceasta se referă la locul de muncă și 
carieră. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, sau de 
proiector și calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților. 

Lectii practice Pentru prezentarea materialului teoretic în sala este nevoie de tabla, proiector şi 
calculator. Toate sarcinile conform programului de studiu vor fi indeplinite cu acuratete 
in timpul stabilit de profesor. Evaluarile formative si cele curente vor fi elaborate si 
efectuate conform planului de studiu/la discretia profesorului, iar cele sumative in 
corespundere cu planul calindaristic al universitatii. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale 
C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor de comunicare, de lucru în 
echipă, de soluționare a problemelor 
C1.2 Explicarea soluțiilor prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și principiilor din științele 
socio-umane 
C1.3 Rezolvarea problemelor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special al 
tehnicilor și metodelor de soluționare a conflictelor  
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C1.4 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor metodelor 
și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor interacțiune umană  
C1.5 Modelarea unor soluții privind probleme tip din viața reală folosind gândirea critică 
C2 Privind tehnologiile aplicațiilor 
C2.1 Identificarea resurselor informaționale privind dezvoltarea personală și profesională  
C2.2 Explicarea tehnologiilor potrivite pentru realizarea PPT, interviurilor, discursurilor 
necesare  în activitățile de grup 
C2.3 Utilizarea TIC moderne în definirea conceptelor de dezvoltare personal și profesională 

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Formarea competențelor de autocunoaștere, autodezvoltare și autoplanificare a carierei 
profesionale. 

Obiectivele 
specifice 

Formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare în procesul de luarea deciziilor, lucrul în echipă, 
soluționarea conflictelor, gestionarea timpului, prezentarea unui discurs, eficientizare în 
îndeplinirea sarcinilor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ cu frecvență 

Prelegeri/Practici Proiectare 

Tematica prelegerilor 

T1. Succesul personal și profesional 2 - 

T2. Managementul timpului 4 - 

T3. Lucrul în echipă 4 - 

T4. Arta comunicării eficiente  4 - 

T5. Discursul public 6 - 

T6. Managementul conflictului, negociere și luarea deciziilor 4 - 

T7. Inteligența emoțională (eq) vs inteligența artificială (IA) 2 - 

T8. Gândirea critică 4 - 

Total prelegeri: 30 - 

Tematica lecțiilor practice 

LP1. Personalitatea și dezvoltarea socială. Interactiunea între 

personalitate și mediu. Interacțiunile de grup. Facilitarea adaptării. 

Proactivitatea. 

2 2 

LP2. Prioritizarea activitatilor curente. Utilizarea unui planner 

personal. Tehnici si metode de optimizare a eficientei. Mind-

Mapping in planificarea activității.  

4 2 

LP3. Etapele formării unei echipe. Tipuri de echipe. Roluri și 

responsabilități în cadrul echipei. Comunicarea eficientă în echipă. 

Medierea situațiilor conflictuale. 

4 2 

LP4. Comunicarea eficientă. Forme de comunicare. Limbajul 

verbal. Limbajul paraverbal. Limbajul nonverbal. Comunicarea 

deficitară. 

4 2 

LP5.Stuctura unui discurs. Tipuri de discurs. Elementele discursului. 6 2 
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Importanța focusului într-un speech. Strategii de captare și menținere 

a atenției publicului. Gestionarea publicul dificil. Utilzarea în mod 

eficient a slide-urilor și flipchart. 

LP6.Tipuri de conflict. Cauzele conflictului interpersonal. 

Identificarea rădăcinilor unui conflict. Managementul situatiilor de 

criză. Tehnici de analiză analitică a decizilor. Eficientizarea timpului 

alocat luării de decizii. 

4 2 

LP7. Tipuri de inteligență. Inteligența emoțională (EQ) dezvoltarea 

IQ și EQ. Rolul EQ în reușita personală și profesională. Inteligența 

artificială. Tehnici și metode practice de autocontrol și gestionarea 

emoțiilor.  

2 1 

LP8. Abordarea problemelor prin perspective multiple. Formularea 

unor soluţii creative.  

4 2 

Total lecții practice și proiectare: 30 15 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la lecțiile practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări și atestări; 
Demonstrarea asimilării informațiilor furnizate în timpul cursului și aplicarea competențelor formate la 
lecțiile practice necesare în lucrarea de examinare finală. 

 


