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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii
Cursul de Leadership şi etica profesională constituie disciplina care va familiariza studenţii cu conceptelecheie fundamentale pentru analiza, înţelegerea contextului de activitate şi formarea unor deprinderi referitoare la
elementele de bază ale leadership-ului.

La baza exercitării profesiei de militar stau nu numai actele normative care o organizează, care consacră
statutul juridic al celor care o exercită, ci şi anumite norme morale ce cuprind îndatoririle şi principiile
de natură morală care dau identitate profesiei de militar a căror semnificaţie deosebită trebuie apărată,
astfel, dacă cei care o exercită renunţă la ele, profesia se erodează în ansamblul ei.
Disciplina dată le va oferi studenţilor Academiei Militare posibilitatea de a însuşi cunoştinţe privind
liderismul, eticheta comportării în societate şi la serviciu, le va dezvolta abilităţile de analiză a
exemplelor ce vor contribui la realizarea misiunilor profesionale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe generale:
- definirea conceptelor de bază şi elementelor - cheie în procesul studierii Leadership-ului şi eticii
profesionale;
- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor cu referire la leadership şi etica profesională;
- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale;
- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice.
Competenţe specifice:
- identificarea obiectivelor şi conţinutului liderismului în armată;
- analiza necesităţii activităţii liderului în procesul de executare a misiunilor;
- determinarea diferenţelor dintre “sarcinile” conducătorului militar ca “lider” şi ca “manager”,
identificarea şi dezvoltarea calităţilor necesare unei lider militar eficient.
- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a noţiunilor şi teoriilor din studiul disciplinei;
- manifestarea interesului faţă de domeniul leadership-ului ca stiinţă.
Finalităţi de studii ale cursului
La nivel de aplicare:

-

să identifice particularităţile aplicării leadership-ului în timp şi spaţiu;
să poată explica esenţa particularităţilor stilurilor de leadership în armată;
să aplice metode, modele şi tehnici de leadership;
să explice şi să interpreteze unele concepte , procese şi fenomene a principalelor teorii ale eticii;
să stabilească corelaţia dintre conţinuturile teoretice şi practice specifice disciplinei;
să valideze opinii şi idei prin argumentare;
să analizeze cerinţele codului etic;

La nivel de integrare:

- să aprecieze importanţa manifestării liderismului în domeniul militar;
- să propună iniţiative novatoare în ce priveşte activitatea liderilor în practica activităţii în organizaţiile
militare;
- să poată lua decizii optime în situaţii contradictorii;
- să-şi asume responsabilităţi faţă de urmările aplicării greşite a cunoştinţelor privind leadership-ul în
cadrul grupului militar;
- să argumenteze importanţa competenţelor comunicative necesare ofiţerilor, în acord cu deontologia
profesională;
- să valorifice informaţiile obţinute prin studierea noţiunilor fundamentale în elaborarea prezentărilor
cu rol de formare a capacităţilor de analiză, sinteză, aplicare, expunere publică.
Teme de bază:

Obiectul, funcţiile şi categoriile eticii. Deontologia militară şi etica profesională Conduita civilizată a
cadrelor militare în societate . Relaţiile gender în domeniul militar. Leadership-ul ca ştiinţă şi artă.
Corelaţia lider- manager. Teorii ale leadership-ului. Puterea în activitatea profesională a liderului
militar. Leadership-ul şi procesul decizional.
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii.
Strategii de evaluare: : teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte
etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al
studentului pe parcursul semestrului (20%).
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