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Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Cunoştinţe de bază din psihologie medicală,  Bazele comunicării, 

management general 

Competențe: de analiză și sinteză, digitale elementare (utilizarea 

internetului, procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de 

text, tabele electronice și aplicațiilor pentru prezentări), abilităților 

de comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Iniţierea studenţilor medici în conceptele de bază ale 

managementului, leadership-ului în domeniul tehnologiilor 

radiologice, formarea şi dezvoltarea la studenţi a calităţilor şi 

aptitudinilor de planificare strategică, de organizare, de motivare a 

activităţilor în domeniul profesional; de comunicare eficientă şi 

adoptare a deciziilor raţionale; de soluţionare a conflictelor, de 

dezvoltare a elementelor culturii organizaţionale; de lucru în 

echipă și de efectuare eficientă a schimbărilor. Cursul va urmări 

aplicarea cunostințelor teoretice dobândite prin  rezolvarea și 

analiza studiilor de caz. 

Tematica prezentată 

 

Considerații generale despre lider,  leadership și management. 

Leadershipul organizațional: evoluție și conceptualizare.  

Liderul și organizația. Problematica leadership-ului în 

organizațiile moderne. Puterea şi influenţa în management și 

leadership. Tipuri de decizii ale leaderului. Stiluri şi 

comportamente de leadership: descrierea principalelor modele.  

Profilul unui lider: trăsături, calități, competențe. Leadership-ul și 

managementul echipei. Motivarea echipei şi raporturile de muncă 

în colectiv – componentă de bază a leadership-ului. Comunicare în 

leadership - eficiență și principii. Schimbarea organizațională, ca 

performanță a leadershipului. 

Finalități de studiu 

 

• să înțeleagă rolul de leader într-un context plin de complexitate; 

• să dobandească cunoștințe de bază și să își dezvolte abilitățile 

absolut necesare unui leader pentru lucrul în echipă, comunicare, 

negociere; 

• să utilizeze diferitele tipuri de leadership în concordanță cu 

specificul echipei și a obiectivelor de care răspund; 

• să demonstreze abilități de organizare, comunicare, lucru în 

echipă, gestionarea situațiilor dificile prin utilizarea adecvata a 

unor tehnici manageriale relevante; 

• să crească contribuția personală la realizarea obiectivelor 

organizaționale prin intermediul creșterii performanțelor echipei;  

• să aplice metode variate de soluționare a conflictelor; 

 

Manopere practice 

achiziționate 

 

- Să explice  comportamentele specifice ale liderilor asociate cu 

eficacitatea leadershipului; 

- Să aplice metode eficiente de antrenare și motivare a 

personalului 

- Să aplice  managementul echipei în scopul sporirii 

performanțelor organizaționale. 



- Să utilizeze abilitățile de autocontrol și autoevaluare în scopul 

identificării necesităților de formare și dezvoltare a imaginii de 

lider. 

- Să dezvolte abilitatea de a încadra lideri din domeniul afacerilor 

în diferite stiluri de leadership, sau de a identifica amestecul de 

tipuri care îi caracterizează. 

- Să utilizeze eficient strategiile de abordare a conflictelor. 

- Să dezvolte abilitatea  de a forma o echipă utilizând informaţii 

conexe legate de etapele formării şi rolurile în echipă. 

- Să dezvolte abilitatea  de identificare a persoanelor creative şi de 

stimulare a creativităţii acestora. 

Forma de evaluare Colocvium  Diferențiat  

 

 


