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Descrierea cursului 
 

Cursul de „Dezvoltare organizaţională şi măsurarea performanţelor” prezintă informaţiile la zi 

din domeniul dezvoltării organizaţionale şi măsurării performanţelor organizaţionale, 

acoperind plaja conceptuală împărtăşită de marea majoritate a specialiştilor. 

 

Acentul se pune pe abordarea interactivă, studenţii fiind încurajaţi să partyicipe activ la curs, 

cu scopul dezvoltării/crării abilităţilor şi deprinderilor necesare pentru a pune în practică 

informaţiile prezentate. 

 

Motivul pentru care DO şi Măsurarea performanţelor au fost unite intr-un singur curs este 

legatura intrinsecă dintre ele: a.dezvoltarea organizaţională duce la schimbarea organizaţiei iar 

măsurarea performanţelor ne spune dacă schimbările implementate au avut efectul scontat; b. 

prin DO putem spori perfomanţa unei organizaţii.  

 

Obiectivele cursului 
 

Obiectivul general al disciplinei: 

 • Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor legate de dezvoltare organizaţională şi 

măsurarea performanţelor 

Obiectivele specifice: 

 • Însuşirea şi dobândirea de cunoştinţe specifice privind atât domeniul  

dezvoltării organizaţionale cât şi domeniul măsurării performanţelor organizaţionale 

• Dezvoltarea abilităţilor practice necesare atât diagnosticării organizaţiei cât şi 

implementării de programe de intervenţie organizaţională 

• Dezvoltarea abilităţilor practice necesare atât evaluării şi măsurării performanţelor cât 

şi implementării sistemelor de măsurare a performanţelor   
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Tematica  
 

1. Schimbare organizaţională – Concepte, tipologii privind dezvoltarea organizaţională 

2. Schimbare organizaţională – Teorii privind dezvoltarea organizaţională 

3. Rezistenţă la schimbare - Teorii şi modele privind rezistenţa la schimbare 

4. Dezvoltare organizaţională – Definiri conceptuale, teorii şi modele legate de 

dezvoltare organizaţională 

5. Diagnoză organizaţională – tipologia, teorii şi modele privind diagnoza 

organizaţională. 

6. Intervenţii în programe de managementul schimbării (dezvoltare organizaţională) 

7. Importanţa şi evoluţia măsurarea performanţelor organizaţionale 

8. Măsurarea performanţelor organizaţionale – definiri conceptuale, abordări și evoluție 

9. Măsurarea performanţelor organizaţionale- modele şi teorii privind măsurarea 

performanţelor 

10. Sisteme de măsurarea performanţelor – metodologia şi elementele măsurării 

performanţelor organizaţionale  

11. Modele teoretice de fundamentare a măsurării performanţelor organizaţionale 

12. Indicatori şi criterii de măsurare a performanţelor. Măsurarea performanţelor 

financiară şi non-financiară 

 

 Notare şi evaluare  
 

• Lucrări pe parcurs – 15% din nota finală. Temele acestor lucrări vor fi anunţate pe 

parcurs şi vor trebui predate de la o săptămână la alta (deadline-ul fiind începutul 

cursului din săptămâna viitoare) pe mail, la adresele amintite la începutul acestui 

material. Nu se acceptă lucrări dupa termenul limită. 

• Examen final, scris – 85% din nota finală. Materialele necesare pentru examen sunt 

suportul de curs, notiţele de la cursuri şi orice alt material care va fi explicit înmănat 

studenţilor pe parcursul semestrului 

 

 



Studenţii pot participa la examenul final şi dacă nu au predat nici o lucrare pe parcurs. 

 

Re-examinare. Pentru re-examinare se păstrează notele pentru lucrările pe parcurs, singura 

notă care se poate schimba este deci cea de la examen.  

  

Plagiat  
 

Plagiatul nu este tolerat şi se aplică regulile UBB şi ale FSPAC. 
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