FIŞA DISCIPLINEI
Management
2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior
1.2. Facultatea/Departamentul
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/
Calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu 2.5. Semestrul
II
I

Management
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
U P 0 6 F 3 O 0 7 1

Tipul de evaluare
E

2.6. Regimul disciplinei:
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3.2. din care:
3.3. seminar / laborator:
4
curs: 2
2
3.4. Total ore din planul de
3.5. din care:
3.6. seminar / laborator:
învăţământ 56
curs: 28
28
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate
şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
94
3.7. Total ore studiu individual
150
3.8. Total ore pe semestru
6
3.9. Număr credite

94ore
28
28
28
5
3
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Elemente de Microeconomie, Economia întreprinderii, Etică
în afaceri
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Dotarea clasică a sălii de seminar
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6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
6.1. Competenţe profesionale

6.2. Competenţe transversale

C.1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind
interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie.
C.2. Explicarea şi interpretarea relaţiilor dintre entităţile
întreprinderii/ organizaţiei..
C.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru rezolvarea
unei probleme vizând relaţiile dintre subdiviziunile
întreprinderii/ organizaţiei.
C.4. Evaluarea critic-constructivă a explicării şi / sau
rezolvării
unei
probleme
vizând
funcţionarea
întreprinderii/ organizaţiei.
C.5. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din
structura întreprinderii/ organizaţiei.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii
profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o
echipa plurispecializată si aplicarea de tehnici de
relaţionare si munca eficienta in cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continua si
valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare

* Notă: Disciplina Management iniţiază studenţii în fundamentele teoretice ale ştiinţei managementului,
familiarizându-i cu principalele concepte, proceduri şi instrumente manageriale – aspect care contribuie la
dezvoltarea tuturor competenţelor profesionale şi transversale specifice programului de studiu.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Însuşirea de către studenţi a principalelor fundamente teoretice
ale managementului.
A. Obiective cognitive
1. Definirea corectă a obiectului de studiu al
managementului şi corelarea cu celelalte discipline;
2. Cunoaşterea şi înţelegerea configuraţiei şi a rolului
subsistemelor componente ale sistemului de
management;
3. Cunoaşterea,
înţelegerea
şi
interpretarea
componentelor strategiei manageriale;
4. Operarea cu conceptele fundamentale specifice
funcţiilor management;
5. Însuşirea conceptelor de organizare structurală şi
procesuală a firmei;
6. Explicitarea şi interpretarea conceptelor, proceselor,
fenomenelor, stărilor, ideilor şi tendinţelor în
managementul afacerilor.
B. Obiective procedurale
1. Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea
realităţilor din firme;
2. Capacitatea de exercitare cu eficacitate şi eficienţă a
funcţiilor managementului;
3. Capacitatea de a elabora strategii generale şi parţiale
de dezvoltare a organizaţiei;
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4. Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza
informaţiilor economico-financiare din firme;
5. Capacitatea de a aplica metodele și tehnicile generale
și specifice activității de management;
6. Capacitatea de a iniţia, derula şi finaliza proiecte şi de
a angaja parteneriate cu organizaţii economice
naţionale şi internaţionale.
C. Obiective atitudinale
1. Capacitatea de a lucra în echipă;
2. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de
manager;
3. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte
organizaţionale variate.

8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare

TEMA NR. 1
EVOLUŢIA, CARACTERISTICILE ŞI
OBIECTUL DE STUDIU AL
MANAGEMENTULUI (2 ore)
1.1. Conţinutul şi evoluţia conceptului de
management; caracteristicile esenţiale ale
ştiinţei managementului; argumente în
favoarea focusării prioritare a ştiinţei
managementului asupra întreprinderii;
evoluţia concepţiilor privind principiile
managementului (1 oră)
1.2. Obiectul de studiu al managementului (1
oră)
TEMA NR. 2
PROCESELE DE MANAGEMENT, CA
OBIECT DE STUDIU AL
MANAGEMENTULUI (8 ore)
2.1. Locul şi rolul proceselor de management
în cadrul proceselor de muncă;
principalele faze ale exercitării procesului
de management (2 ore)
2.2. Componentele de bază ale procesului de
management (3 ore)
2.3. Procesele de execuţie – abordare în
viziune managerială (3 ore)
TEMA NR. 3
RELAŢIILE DE MANAGEMENT, CA OBIECT
DE STUDIU AL MANAGEMENTULUI (4 ore)
3.1. Principalii factori care condiţionează
caracteristicile relaţiilor de management
(2 ore)
3.2. Modalităţi de concretizare a relaţiilor de
management (2 ore)
TEMA NR. 4
INSTRUMENTE SPECIFICE EXERCITĂRII
PROCESELOR ŞI RELAŢIILOR DE
MANAGEMENT (14 ore)
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Observaţii

- prelegerea
- dezbaterea cu oponent
imaginar
- conversaţia euristică

Prezentare
point

-

prelegerea
conversaţia euristică
organizatorul grafic
dezbaterea cu oponent
imaginar

Prezentare powerpoint
Studii de caz

- prelegerea
- organizatorul grafic
- dezbaterea cu oponent
imaginar
- conversaţia euristică

Prezentare powerpoint
Studii de caz

-

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea
exerciţiului

prelegerea
organizatorul grafic
exerciţiul
conversaţia euristică

power-

4.1. Strategia – instrument esenţial de
planificare (2 ore)
4.2. Decizia – abordată în calitate de principal
instrument de management (2 ore)
4.3. Organizarea structurală a firmei (2 ore)
4.4. Organizarea informaţională a firmei (2
ore)
4.5. Tehnici de management vizând stimularea
creativităţii personalului (1 oră)
4.6. Sistemele neconvenţionale de
management (3 ore)
4.7. Metode specifice de management (2 ore)

- dezbaterea cu oponent
imaginar

Studii de caz

Bibliografie
1

2

Burduş E.
Căprărescu G.
Androniceanu A.
Miles M.
Căprărescu G.

3

Ceocea C.

4

Drăghici C.
Mihai D.
Brutu M.
Dumitrescu M.
Dumitrescu-Peculea A.
Gavrila T.
Lefter V.
Lane H.
Lencioni P.
Mihai D.
Brutu M.
Nicolescu O.
& col.
Nicolescu O.
Verboncu I.
Nicolescu O.
Plumb I.
Pricop M.
Vasilescu I.
Verboncu I.

5
6
7
8
9
10
11
12

– Managementul schimbării organizaţionale, Editura Economică,
Bucureşti, 2011;
– Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism, Editura
Rosetti, Bucureşti, 2013;
– Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economică,
București, 2014
– Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova,
2008;
– Strategii și management: dimensiuni socio-umane contemporane,
Editura Economică, București, 2014
– Managementul organizaţiilor, Editura Economică, București, 2007;
– Internaţional management behavoir. Oxford, Blackwell Publishing;
– Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015
– Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii – Curs
destinat studenţilor IFR, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014
– Minidicţionar de management (20 de volume), Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2011;
– Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti, 2012;
– Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, vol. I
– IV, Editura Economică, Bucureşti, 2007

8.2. Seminar/Laborator*

Metode de predare

1. Seminar organizatoric: prezentarea  dialogul
obiectivelor
disciplinei
şi
a  conversaţia euristică
competenţelor vizate; prezentarea
generală a structurii proiectului ce
trebuie elaborat şi distribuirea
temelor (2 ore)
2. Ghid
de
eficientizare
a  dezbaterea cu oponent
managementului organizaţiei (4 ore)
imaginar
 conversaţia euristică
3. Metode şi tehnici decizionale (12  conversaţia euristică
ore)
 exerciţiul
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Observaţii
Se stabilesc obligaţiile de
seminar ale studenţilor şi se
precizează criteriile ce vor fi
utilizate
în
evaluarea
rezultatelor învăţării
Scurte prezentări în powerpoint
Studii de caz
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea

- Optimizarea deciziilor în condiţii
de certitudine (8 ore)
- Optimizarea deciziilor în condiţii
de incertitudine (2 ore)
- Optimizarea deciziilor în condiţii
de risc (2 ore)
4. Eficacitatea
şi
eficienţa
managementului organizaţiei –
Contribuţia managementului la
creşterea eficacităţii şi eficienţei
organizaţiei economice (4 ore)
5. Modalităţi de creştere a eficacităţii
şi
eficienţei
managementului
organizaţiei (4 ore)

 dezbaterea

exerciţiilor
Studii de caz

 conversaţia euristică
 exerciţiul
 lucrul în grup

Scurte prezentări în powerpoint
Studii de caz

 conversaţia euristică
 exerciţiul
 lucrul în grup

Scurte prezentări în powerpoint pentru descrierea
studiilor de caz
Simulări pe computer
Lucrare de control

6. Evaluare periodică (2 ore)
Bibliografie
1.
2.
3.
4.

Ceocea C.
Drăghici C.
Mihai D.
Brutu M.
Drăghici C.
Mihai D.
Grosu M.
Florescu M.S.

5.

Gavrila T.
Lefter V.
Pricop M.
Popescu D.
6. Grosu M.
Mihai D.
7. Mihai D.
Brutu M.
8. Mihai D.
Grosu M.
9. Nicolescu O.
Verboncu I.
10. Radu I.
(coordonator)
11. Schawbel, D.
12. Stancu, S.
Mihail, N.

– Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economică, București, 2014
– Curs de management – teorie şi aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2008;
– Management – aplicaţii, Editura Sitech, Craiova, 2007;
– Management of Publicly Financed Projects: a practical approach, Editura
Economică, București, 2012
– Managementul organizaţiilor: studii de caz, aplicații, teste de verificare, editia
a II-a, Editura Economică, București, 2007;
– Instrumente de planificare şi optimizare în managementul organizaţiei, Editura
Sitech, Craiova, 2005;
– Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii – Curs destinat
studenţilor IFR, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014
– Management, aplicaţii în comerţ. Managementul activităţilor turistice – Studii
de caz. Aplicaţi, Editura Universitaria, Craiova, 2005;
– Metodologii manageriale, Editura Universitară, Bucureşti, 2008;
– Simulări manageriale – teorie şi practică, Editura Universitară, Bucureşti,
2010;
– Manual de branding personal – Reguli noi pentru o carieră de succes, Editura
Amaltea, București, 2015;
– Metode şi tehnici de conducere. Teorie şi aplicaţii, Editura Economică,
Bucureşti, 2012.

* NOTE:
1. Seminariile se vor desfăşura pe bază de exerciţiu, lucru în grup, conversaţie, activităţi care vor fi luate
în considerare la evaluarea finală.
2. Pe baza activităţii de seminar, studenţii trebuie să elaboreze şi un proiect. Lucrările vor fi realizate
individual.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului


corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de management vor satisface
aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniul economic;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.



Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.

10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activităţile de seminar şi laborator: evaluarea lucrărilor individuale şi a participării la
dezbateri de analiză şi interpretare + evaluare periodică;



pentru activităţile de curs - examen scris: calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte
abordabile în manieră explicativ – argumentativă (20%) + un subiect de analiză şi interpretare
(30%).

Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

5

%

Activitate
laborator

Tema de casa

%

1

2

0

%

0

% [Repartizate:

0

scris

Cerinţe minime (pentru nota 5)

5

0

%

%
Proiect 2
oral

0
%
]

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

1. Cunoaşterea
principalelor
funcţii
ale Stăpânirea, în totalitate, a competenţelor
managementului, a conceptelor specifice testate prin sistemul de evaluare anunţat
organizării structurale şi procesuale, a
funcţiunilor întreprinderii şi a subsistemelor
componente ale sistemului de management;
2. Nota 5 la evaluarea finală.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela Mihai
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FIŞA DISCIPLINEI
Marketing
2016 – 2017
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /
Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
I

Marketing
Conf. univ. dr. Amalia DUŢU
Lect. univ. dr. Olimpia OANCEA
U P 0 6 F 3 O 0 7 2
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
E
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână

3

3.2

din care curs

2

3.3

3.4 Total ore din planul de inv.

42

3.5

din care curs

28

3.6

Seminar
/laborator
Seminar
/laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
83
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Număr de credite
5
4.1
4.2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotare a sălii de curs cu videoproiector
De desfăşurare a
Sala dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie
5.2
seminarului/laboratorului
5.1

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
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1
14
83
ore
20
28
28
3
3
1

6.1. Competenţe
profesionale

6.2. Competenţe
transversale

C.1. Aplicarea instrumentarului specific pentru analiza funcţionării unei
subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei
C.2. Evaluarea critic-constructivă a explicării şi / sau rezolvării unei
probleme vizând funcţionarea şi administrarea unei subdiviziuni a
întreprinderii/ organizaţiei
C.3. Elaborarea unui studiu privind funcţionarea şi administrarea unei
subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei
C.4. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea
mediu extern-întreprindere/ organizaţie
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaţionare și muncă eficientă în
cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă și valorificarea
eficientă a resurselor și tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei
Principalele obiective urmărite în cadrul cursului de Marketing sunt:
diseminarea informaţiilor legate de conceptele de bază ale marketingului,
prezentarea metodelor şi tehnicilor de marketing privind implementarea
7.1 Obiectivul general conceptului de marketing în cadrul organizaţiei, proiectarea şi realizarea
cercetarilor de marketing, segmentarea-ţintirea-poziţionarea pe segmentele
al disciplinei
de piaţa selectate, elaborarea mix-ului de marketing, organizarea activităţii
de marketing, elaborarea, implementarea şi controlul programelor de
marketing etc.
 Înţelegerea identităţii conceptuale a marketingului;
 Dobândirea de cunoştinţe privind conceptele de bază ale marketingului;
 Dobândirea de cunoştinte privind metodele, tehnicile şi instrumentele de
marketing;
 Dobândirea de cunoştinţe privind proiectarea şi realizarea cercetărilor de
marketing, selectarea si utilizarea metodelor de cercetare, selectarea şi
7.2 Obiectivele specifice
utilizarea instrumentelor de masurare, întocmirea raportului final de
cercetare;
 Dobândirea de cunoştinţe privind metodele, tehnicile şi strategiile de
segmentare-ţintire poziţionare;
 Dobândirea de cunoştinte privind elaborarea mix-ului de marketing
 Dobândirea de cunoştinte privind elaborarea şi implementarea
programelor de marketing.
8. Conţinuturi
Metode de
predare

8.1. Curs

1

2

Ce este marketingul? (4 ore)
1.1. Principalele aspecte ale marketingului
1.2. Apariţia şi dezvoltatea marketingului
1.3. Definirea marketingului
1.4. Evoluţia marketingului
1.5. Funcţiile marketigului
1.6. Ce nu este marketingul
1.7. Gustul amar al criticii
Marketingul ca filozofie de afaceri (4 ore)
2.1. Conceptul modern de marketing
2.2. Orientari strategice alternative – orientarea către
8

Prelegere

Prelegere
Studii de caz

Observaţii
Resurse folosite

Suport de curs

Suport de curs
Materiale elaborate cu
studii de caz

3

4

5

6

7

8

producţie, orientarea către vânzare, orientarea către
piaţă
2.3. De la conceptul de marketing la cel de orientare
către piaţă
2.4. Dezvoltarea spiritului de marketing în cadrul
organizaţiei
2.5. Etapele implementării orientării către piaţă în
cadrul organizaţiei
Mediul de marketing (4 ore)
3.1. Definirea conceptului de mediu de marketing
3.2. Mediul extern al organizaţiei
3.2.1. Micromediul organizaţiei
3.2.2. Macromediul organizaţiei
3.3. Analiza mediului extern.
3.3. Mediul intern al organizaţiei
3.4. Analiza mediului intern al organizaţiei
Piaţa (4 ore)
4.1. Definirea conceptului de piaţă în viziunea de
marketing
4.2. Definirea conceptelor de piaţă şi industrie a
produsului
4.2. Definirea conceptului de piaţă a organizaţiei şi
piaţă-ţinta.
4.4. Dimensiunile pieţei şi relaţiile din cadrul
acesteia
4.5. Procesul de segmentare a pieţei şi opţiuni
strategice alternative în funcţie de numărul de
segmente abordate.
Mix-ul de marketing (2 ore)
5.1. Conceptul de mix de marketing
5.2. Elementele componente ale mix-ului de
marketing
5.3. Factorii determinanţi ai mix-ului de marketing
Politica de produs (2 ore)
6.1. Definirea produsului în viziunea de marketing
6.2. Obiectivele politicii de produs
6.2. Marca
6.3. Ciclul de viată al produsului
6.4. Inovarea şi dezvoltarea noilor produse
6.5. Opţiuni strategice privind produsul
Politica de preţ (2 ore)
7.1. Obiectivele politicii de preţ
7.2. Efectele structurii pieţei asupra preţului
7.3. Metode de stabilire a preţurilor
7.4. Strategii de preţ
8.1. Politica de distribuţie (2 ore)
8.2. Definirea conceptului de canal de marketing
8.3. Rolul intermediarilor în cadul canalului de
distribuţie
8.4. Construirea canalelor de distribuţie. Conflict şi
cooperare în cadrul canalelor de distribuţie.
8.5. Distribuţia fizica – definire, componente,
managementul distribuţiei fizice
8.6. Strategii de distribuţie
9

Articole publicate la
nivel internațional ca
suport de analiză și
simulare
Acces internet

Prelegere
Studii de caz
Dezbateri

Suport de curs
Materiale elaborate cu
studii de caz

Prelegere
Studii de caz
Dezbateri

Suport de curs
Materiale elaborate cu
studii de caz
Articole publicate la
nivel internațional ca
suport de analiză și
dezbatere
Acces internet

Prelegere
Dezbateri
Simulari

Suport de curs
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări

Prelegere
Dezbateri
Simulari

Suport de curs
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări

Prelegere
Dezbateri
Simulari

Suport de curs
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări

Prelegere
Dezbateri
Simulari

Suport de curs
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări
Articole publicate la
nivel internațional ca
suport de analiză și
dezbatere

9
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Politica de promovare (2 ore)
9.1. Obiectivele politicii de promovare
9.2. Tipologia tehnicilor de promovare
9.3. Mix-ul promoţional
9.4. Strategii de promovare

Prelegere
Dezbateri
Simulari

Managementul activităţii de marketing (2 ore)
12.1. Managementul activităţii de marketing
10.2. Organizarea activităţii de marketing
10.3. Integrarea funcţiei de marketing cu celelalte
funcţii din cadrul organizaţiei
10.4. Cooperare şi conflict între fucţia de marketing
şi celelalte funcţii din cadrul organizaţiei

Prelegere
Dezbateri
Simulari

Suport de curs
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări
Articole publicate la
nivel internațional ca
suport de analiză și
dezbatere
Suport de curs
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări
Articole publicate la
nivel internațional ca
suport de analiza și
dezbatere

Bibliografie
1. Bondrea Aurelian A, Introducere în marketing, Editura România de Mâine, Bucureşti, 2011
2. Duțu Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A
Psychological Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship
Development, editori: Fabio Musso and Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI
Global, SUA, 2014
3. Manole, V., Stoian, M., Ion, R., A., Marketing, Editura ASE, București, 2011
4. Mihai Diaconescu, Marketing, Editura Universitara, 2014
5. Pandelică Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps
between theory and practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The
Impact of Globalisation on Networks and Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University,
Glasgow, Scotland, 2011
6. Pandelică Amalia – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2010.
7. Pandelică Amalia – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic,
2010.
8. Pandelică Amalia – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport
electronic, 2009
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator

1

2

3

- Furnizarea informaţiilor privind criteriile de
evaluare
- Furnizarea informaţiilor
privind bazele
metodologice de realizare a proiectului de semestru:
- formarea echipelor de proiect
- furnizarea ghidului de proiect (2 ore)
Marketingul ca filozofie de afaceri (6 ore)
- Prezentare studiu de caz: Diagnosticarea gradului
de orientare către piaţă – What the hell is market
orientation?
Temă de lucru pentru echipe în cadrul seminarului:
- Diagnosticarea gradului de orientare către piaţă în
cadrul unei companii aeriene de transport persoane
- Analiza gradului de orientare către piaţă al S.C.
Electroargeş
Mediul de marketing (6 ore)
- Prezentare studiu de caz: Analiza SWOT la
Euromoll Pitesti
- Joc de rol: Analiza SWOT la compania ...... şi
10

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere

Ghid de proiect

Prelegere
Studii de caz
Simulare

Prelegere
Studii de caz
Joc de rol

Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări
Articole publicate la
nivel internațional ca
suport de analiza și
dezbatere
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări
Articole publicate la

stabilirea unor măsuri de creştere a capacităţii de
adaptare a companiei la mediul în care opereaza

nivel internațional ca
suport de analiza și
dezbatere

Segmentarea-Ţintirea-Poziţionarea (4 ore)
- Prezentare studiu de caz: Segmentarea pieţei de
Materiale elaborate
tutun din România. Strategiile adoptate de
Prelegere
pentru realizarea de
4
companiile multinaţionale de tutun privind numărul
Studii de caz
simulări
de segmente de piaţă abordate.
- Prezentare studiu de caz: Poziţionarea companiilor
multinationale de tutun pe piaţa din România.
Cercetări de marketing (6 ore)
- Joc de rol: Identificarea imaginii mărcilor CocaCola în rândul consumatorilor şi adoptarea unor
Materiale elaborate
soluţii de marketing ce au ca scop îmbunătăţirea sau
pentru realizarea de
formarea imaginii marcii – Aplicarea tehnicii
simulăi
asocierii de cuvinte
Articole publicate la
- Joc de rol: Măsurarea notorietăţii oamenilor
Joc de rol
nivel internațional ca
5
politici din România la nivelul electoratului –
Experiment
suport de analiza și
Aplicarea metodei „top of mind” în combinaţie cu
dezbatere
tehnica asocierii de cuvinte
Materiale pentru
- Experimentul de marketing: Măsurarea gradului în
realizarea
care imaginea de marcă influenţează procesul de
experimentului
alegere a băuturilor răcoritoare – Coca-Cola, Pepsi,
American Cola. Tipul de proiectare – măsurare
„înainte şi după” fară grup de control.
Prezentare proiect (4 ore)
Prezentare
Videoproiector
6
Organizarea unei campanii de promovare a mărcii
proiect pe
Ecran proiecţie
...........................
echipă
Bibliografie
1. Duțu Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A
Psychological Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship
Development, editori: Fabio Musso and Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI
Global, SUA, 2014
2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps
between theory and practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The
Impact of Globalisation on Networks and Relationship Dynamics, Strathclyde University,
Glasgow, Scotland, 2011
3. Pandelica Amalia – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2010.
4. Pandelica Amalia – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic,
2010.
5. Pandelica Amalia – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport
electronic, 2009
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului



corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor de marketing vor satisface aşteptările
reprezentanţilor angajatorilor din acest domeniu.
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface
aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.

Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
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10. Evaluare:
Metode de evaluare:
 pentru activităţile de seminar şi laborator: evaluarea lucrărilor individuale şi a participării la
dezbateri de analiză şi interpretare + evaluare periodică;
 pentru activităţile de curs - examen scris: calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte
abordabile în manieră explicativ – argumentativă (20%) + un subiect de analiză şi interpretare
(30%).

Prezenţa

%

Activitate seminar

Evaluare periodică

2

0

Alte forme de verificare periodică:
Evaluarea finală1)

5

0

%

%

2

0

Tema de casă

%
1

Activitate laborator
0

%

Lucrări de control şi teste grilă
[ Repartizate:

scris

5

0

%

Proiect

-

-

%

-

-

%

-

-

%

oral

-

-

%]

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

Cunoaşterea principalelor concepte specifice
marketingului general.

Stăpânirea, în totalitate, a competenţelor testate
prin sistemul de evaluare anunţat

Data completării
23 septembrie 2016

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Amalia DUȚU

Data avizării în Departament
17 octombrie 2016

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Olimpia OANCEA

Semnătură Director Departament
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
Management internaţional
2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea/Departamentul
1.3.Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu 2.5. Semestrul
II
I

Management internaţional
lect.univ.dr. Brutu Mădălina
lect.univ.dr. Brutu Mădălina
U P 0 6 S 3 O 0 7 3
Tipul de evaluare
2.6.Regimul disciplinei :
E
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3
3.4. Total ore din planul de
învăţământ:
42
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 2
3.5. din care:
curs: 28

3.3. seminar/laborator: 1
3.6. seminar/laborator: 14

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
83
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

Cunoaşterea elementelor de Economie europeană şi
Cultură antreprenorială, discipline studiate în anul I.

4.2. de competenţe

Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Dotarea sălii de curs cu video-proiector.
Dotarea clasică a sălii de seminar
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83
ore
28
14
28
5
3
5

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe
profesionale

6.2. Competenţe
transversale

C1.2. Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică
exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C1.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de
influenţă exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C1.4. Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/ sau rezolvării unei
probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de mediul
extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C4.1. Identificarea şi descrierea conceptelor de planificare,
organizare, coordonare şi control al activităţii resurselor umane
C4.4. Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele de
volum şi de eficienţă a activităţii întreprinderii / organizaţiei
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale
in cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi
responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valori-ficarea
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

* Notă: Disciplina Management internaţional particularizează managementul în domeniul afacerilor
internaţionale, contribuind la dobândirea a 5 competenţelor profesionale.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Familiarizarea studenților cu afacerilor internaţionale, mai exact cu
instrumentele de gestionare şi conducere a acestora.
A. Obiective cognitive
1. Înţelegerea conceptului de management internaţional şi
delimitarea corectă de managementul comparat.
2. Identificarea mecanismelor de internaţionalizare a afacerilor.
3. Crearea de deprinderi în luarea deciziei în context internaţional
4. Însuşirea modalităţii de elaborare şi implementare a strategiei
5. Cunoaşterea modului de structurare organizatorică a firmelor
internaţionale.
6. Identificarea specificului în MRU în context internaţional
7. Deprinderi in elaborarea unui cod de etică
B. Obiective procedurale
7. Corelarea unor experiențe profesionale cu unele teorii
manageriale specifice domeniului internaţional.
8. Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor
managementului internaţional.
9. Identificarea unor situaţii concrete de internaţionalizare a
firmelor.
10. Identificarea principalelor strategii de internaţionalizare.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de
economist
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor
sarcini de serviciu;
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de
dezvoltare personală și profesională
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8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Managementul afacerilor
internaţionale în context intercultural
(4 ore)
2. Internaţionalizarea şi globalizarea
afacerilor
(4 ore)
3. Internaţionalizarea firmei în context
intercultural (4 ore)
4. Mecanisme de planificare, control
şi decizie în companiile
multinaţionale (4 ore)
5. Structuri organizatorice în
managementul internaţional (4 ore)
6. Managementul resurselor umane în
context internaţional (4 ore)
7. Etica în managementul
internaţional (2 ore)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metode de predare
prelegerea
dezbaterea cu oponent imaginar
organizatorul grafic
prelegerea
dezbaterea cu oponent imaginar
organizatorul grafic
prelegerea
dezbaterea cu oponent imaginar
organizatorul grafic
prelegerea
dezbaterea cu oponent imaginar
organizatorul grafic
prelegerea
dezbaterea cu oponent imaginar
organizatorul grafic
prelegerea
dezbaterea cu oponent imaginar
organizatorul grafic
prelegerea
dezbaterea cu oponent imaginar
organizatorul grafic
prelegerea
dezbaterea cu oponent imaginar
organizatorul grafic

Observaţii
Prezentarea în
power –point
Prezentarea în
power –point
Prezentarea în
power –point
Prezentarea în
power –point
Prezentarea în
power –point
Prezentarea în
power –point
Prezentarea în
power –point

8. Comunicarea şi sistemul
Prezentarea în
informaţional în managementul
power –point
internaţional (2 ore)
Bibliografie
1. Androniceanu A., Management public internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
2. Aurel Manolescu, Vorel Lefter, Alecsandrina Deaconu, Cristian-Virgil Marinas,
Managementul resrurselor umane, Editura Pro Universitaria 2012
3. Burduş E., Management compartat internaţional., Editura Pro Universitaria, Bucureşti
2012
4. Constantin Brătianu, Gândire strategică, Editura Pro Universitaria 2015
5. Filip R., Iamandi I.E., Management internaţional, suport de curs, ASE ,2012
6. Harvard Business Revi Simon Sinek, Liderii mănâncă ultimii, Publica 2014
7. Jack Canfield, Principiile succesului, ACT şi Publirom, 2015
8. James M. Kouzes, Barrz Y. Posner, Adevărul despre leadership, BMI Consulting Grup,
2016
9. Jhon P. Kotter, Matusushita Leadership, Publica 2015
10. Linda A. Hill, Kent Lineback, Excelenţa în management, Litera, 2015
11. Mihai D., Brutu M., Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii , Editura
Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014

12. Mihai D., Brutu M.,, Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi teste
grilă, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014
13. Petrache I., Managementul tranzacţiilor comerciale, Editura Universitară, 2008
14. Popa I., Management internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2009
15. Popa I., Tehnica operaţiunilor de comerţ, Editura Economică, 2011
16. Richard Branson, Afacerile pentru oameni, Editura Publica, 2012
8.2. Seminar/Laborator*
Metode de predare
Observaţii
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•

Seminar organizatoric:
prezentarea obiectivelor
disciplinei, a competențelor
vizate, distribuirea temelor si a
referatelor ( 2 ore)

•

Global versus naţional (2 ore)

•

Modalităţi practice de
internaţionalizare (3 ore)

•

Model de elaborare şi
implementare al strategiei în
afacerile internaţionale (2 ore)
Analiza structurilor
organizatorice ale diferitelor
companii multinaţionale (2 ore)
Particularităţi ale
managementului resurselor
umane în context internaţional
(3 ore)

•
•



dialogul


















conversația euristică
dezbatere
lucrul în grup.
conversația euristică
dezbatere
lucru în echipa
conversația euristică
dezbatere
lucru în echipa
conversația euristică
dezbatere
lucru în echipa
exerciții de reflecție
conversația euristică
dezbatere
lucru în echipa

În cadrul acestei ședințe se
stabilesc obligațiile de seminar
ale studenților și se precizează
criteriile ce vor fi utilizate în
evaluarea rezultelor învățării
Studiul de caz
Studiu de caz
Tema de casă
Studiu de caz
Studiu de caz, lucrare de
control

Bibliografie:
1. Androniceanu A., Management public internaţional, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
2. Brutu M, Antoniu E: Managementul afacerilor internaţionale-teste grilă, Editura Sitech,
Craiova, 2008
3. Constantin Brătianu, Gândire strategică, Editura Pro Universitaria 2015
4. Filip R., Iamandi I.E., Management internaţional, suport de curs, ASE , 2012
5. Harvard Business Revi Simon Sinek, Liderii mănâncă ultimii, Editura Publica, 2014
6. Jack Canfield, Principiile succesului, ACT şi Publirom, 2015
7. James M. Kouzes, Barrz Y. Posner, Adevărul despre leadership, BMI Consulting Grup,
2016
8. Jhon P. Kotter, Matusushita Leadership, Editura Publica 2015
9. Linda A. Hill, Kent Lineback, Excelenţa în management, Editura Litera, 2015
10. Mihai D., Brutu M., Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii, Editura
Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014

11. Mihai D., Brutu M.,, Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi
teste grilă, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014
12. Petrache I., Managementul tranzacţiilor comerciale, Editura Universitară, 2008
13. Popa I., Management internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2009
14. Popa I., Tehnica operaţiunilor de comerţ, Editura Economică, 2011
15. Richard Branson, Afacerile pentru oameni, Editura Publica, 2012
*NOTE:
1. Seminariile se vor desfășura pe bază de studii de caz, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup, temă
de casă etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Referatele vor fi realizate în echipă
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Însuşirea corectă a conceptelor specifice managementului afacerilor internaţionale va satisface
angajatorii companiilor multinaţionale
competenţele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor
satisface așteptările angajatorilor din domeniul internaţional



Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic, gradul de satisfacție al reprezentanților angajatorilor
față de competențele profesionale și transversale dobândite de către absolvenții.
10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activitățile de seminar: analiza produselor și intervențiilor studentului în activitățile de
seminar + participarea la realizarea și prezentarea temei de casă (pentru elaborarea căruia se vor
folosi cel puțin 5 surse bibliografice) + lucrare de control



pentru activitățile de curs - examen scris: calitatea și coerența tratării unui subiect abordabil
în manieră explicativ-argumentativă (30%) + test grilă (20%)

Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală

5

1

2

0

%

0

% [Repartizate:

0

scris

Semnătura titularului de curs

24 septembrie 2016

Conf. univ. dr. Mădălina Brutu

17 octombrie 2016

5

0
0

%

%
%

Proiect
oral

Cerințe maxime (pentru nota 10)
Stăpânirea, în totalitate, a competențelor
testate prin sistemul de evaluare anunțat

Data completării

Data avizării în Departament

Activitate
laborator

Tema de casa 2

1)

Cerințe minime (pentru nota 5)
Achiziționarea a jumătate din competenţe

%

Semnătura titularului de seminar
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu

Semnătură Director Departament
Conf. univ. dr. Daniela Mihai
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%
%
]

FIŞA DISCIPLINEI
Prelucrări statistice pe computer

2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea/Departamentul
1.3.Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
I

Prelucrări statistice pe computer
lect. univ. dr. Consuela DICU
lect. univ. dr. Consuela DICU
U P 0 6 S 3 O 0 7 4
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
E
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 42
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 1
3.5. din care:
curs: 14

3.3. seminar / laborator:
2
3.6. seminar / laborator: 28

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
33
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Număr credite
3

33
ore
10
10
10
2
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Elemente de economie, informatică, elemente de statistică
economică
Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului domeniului de
studiu şi fundamental:concepte, principii, metode, modele şi teorii
Capacitatea de a explica, interpreta şi modela stări, procese,
fenomene, sisteme dinamice şi evoluţii multicauzale circumscrise
domeniului de studiu (analiză şi sinteză)
Aplicarea şi transferul abilităţilor conceptual-tehnice, rezolvarea
problemelor domeniului de studii (gândire modelatoare, gândirea
axată pe testare şi validare de ipoteze şi modele, gândirea asociativă
şi inferenţială, factorială şi axată pe determinaţie testată şi
cuantificată, gândirea proiectivă aplicativă)
18

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
dotarea sălii de laborator cu videoproiector şi calculatoare cu
acces în pachete de programe de modelare demo, internet în
publicaţii, baze de metadate, TEMPO-Online - serii de timp,
programe de actualizare la inflaţie, comunicate de presă INS
şi EUROSTAT etc.

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind
interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului
întreprinderii/ organizației
C3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din
structura întreprinderii/ organizaţiei
C4. Explicarea şi interpretarea cantitativă şi calitativă a
informaţiilor extrase din baze de date
C5. Aplicarea instrumentarului adecvat de analiză a
datelor specifice administrării afacerilor
C6. Elaborarea unui proiect de cercetare asociat
administrării afacerilor, utilizând baze de date specifice
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii
6.2. Competenţe transversale
profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o
echipa plurispecializată si aplicarea de tehnici de
relaţionare si munca eficienta in cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continua si
valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare
* Notă: Disciplina Prelucrări statistice pe computer formează la absolvenţii de facultate spiritul aplicativ
al gândirii modelatoare ştiinţifice şi al folosirii limbajului statistic și matematic cu referire la realitatea şi
fenomenele economico - financiare, principii de lucru, metode de modelare şi modele de testare şi
validare a modelelor statistice, cu ajutorul datelor, informaţiilor conţinute în sistemele de indicatori
statistici economico - financiari şi contribuie astfel la achiziţionarea tuturor competenţelor profesionale și
transversale ale programului de studiu.
6.1. Competenţe profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul
general al
disciplinei

7.2. Obiectivele
specifice

Formarea unei culturi şi a unei educaţii statistice modelatoare economice aplicate,
care să permită viitorului absolvent de studii de licență să valorifice gândirea sa
statistică și matematică, cu accent pe realitatea economică, cu ajutorul unor modele
concrete generatoare de instrumente de prognoză şi simulare în fenomenele
economice, valorificând atât indicatori simpli şi eficienţi în plan managerial
economic, cât şi simulând şi proiectând activitatea unei entităţi/organizaţii, într-un
domeniu concret, conducând în final la luarea unor decizii cu caracter economic şi
financiar, juste şi optime în condiţii de risc şi incertitudine specifice economiei de
piaţă comunitar europene.
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor statistice metodologice și matematic
aplicative modelatoare ale fenomenelor economice, fundamentate prin date din
documente statistice, care reunite constituie limbajul caracteristic al statisticii şi
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matematicii aplicate în economie, precum şi utilizarea lor adecvată în comunicarea
profesională, alături de cunoaşterea principalelor sisteme de indicatori statistici la
nivel micro, mezo şi macroeconomic, dar şi a limbajului unor pachete de programe
specifice economiei (Eviews mai ales);
2. Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului principiilor fundamentale ale
econometriei, fundamentate prin emiterea de ipoteze, urmată de testarea lor cu
ajutorul unor informaţii generate de sistemele de indicatori statistici;
3. Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi obiectului de studiu al statisticii
aplicate în fenomene economice, concretizate în baze de date prelucrate din
domeniul economic al situaţiilor şi documentelor şi în comunicarea legată de acestea,
în testarea calităţii şi normalităţii informaţiilor aferente sistemelor de indicatori din
cadrul economiilor europene, precum şi în valorificarea celor mai adecvate metode
de validare a modelelor economice, modele utile în selectarea deciziei manageriale
optime;
4. Definirea şi descrierea conceptelor statistice, a procedeelor de testare şi a
metodelor de decizie folosite în elaborarea şi validarea modelelor statistice care se
circumscriu în economia proceselor decizionale şi economia entităţii/organizaţiei
economice dar şi a mezo sau macroeconomiei;
5. Identificarea si descrierea avantajelor şi limitelor de simulare şi prognoză ale
principalelor modele economice axate pe indicatori statistici economico-financiari
reuniţi în sisteme ce descriu poziţia, performanţa, rentabilitatea şi gestiunea la
nivelul entităţii/organizaţiei sau economiei.
B. Obiective procedurale
1.Aplicarea unor principii îmbunătăţite de construcţie a ipotezelor statistice, urmate
de decizii de validare sau invalidare, precum şi de modelarea etapizată a fenomenelor
economice cu ajutorul unor metodologii statistice unitare în rezolvarea de
probleme/situaţii economice repetitive şi cu impact major managerial, bine definite
de modelare concretă şi de corelare a unor evaluări practice cu teoria ciclicităţii
economice, teoria echilibrului extern al unei entităţi economice şi al economiei în
ansamblu, valorificând diferite sisteme de indicatori şi baze de date sau informaţii
disoponibile (de exemplu: sistemul de indici ai raportului de schimb ai
comercializării externe, sistemul de indicatori ai balanţei de plăţi externe şi ai
poziţiei investiţionale internaţionale, al datoriei externe, al semnalului extern
transmis prin indicatori ai riscului de ţară al ciclicităţii, şi nu în ultimul rând sistemul
de indicatori pe termen scurt etc.);
2.Utilizarea adecvată şi corect etapizată de criterii şi metode standard de modelare şi
validare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor modele econometrice,
prin pachete de programe specializate în realizarea de statistică descriptivă, de
grafice distinctive, de parametrizări şi testări de parametri în modele, valorificând
indicatori diverşi
de la cei ai
dezvoltării durabile de pe site-ul INS
(http://www.insse.ro/cms/ files/Web_IDD_BD_ro/index.htm) sau site-ul statistic
EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile);
3. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a modelelor economice elaborate
pornind de la indicatori statistici economici ai SCN (Sistemul Contabilităţii
Naţionale) şi macro agregatele sale specifice, la sistemele de indicatori statistici
economici de cuantificare a impactului protecţiei mediului înconjurător, respectiv de
la un sistem minimal de indicatori statistici economici de tip semnal al crizei, la
sisteme de indicatori statistici ai investiţiilor străine directe sau indicatori bugetari
etc;
4.Elaborarea unor teme de casă în mod profesional (modelări de fenomene concrete
din economia naţională pornind de la sisteme de indicatori pe termen lung, mediu
sau scurt utile entităţilor economice din diverse activităţi economice valorificând
rapoarte statistice de analiză specializată cu utilizarea unor noţiuni şi principii
metodologice statistice, dar şi cu valorificarea unor soluţii matematice aplicative şi a
unor concepte econometrice de la testare la parametrizare, confruntând dinamica
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realităţii şi precaritatea modelelor, în raport cu evoluţia medie din ciclul specific al
activităţii desfăşurate în economia europeană;
5.Utilizarea eficientă a abilităţilor de a modela cu ajutorul unor pachete de programe
(Excel și Eviews) valorificând statistici ale fenomenelor economice la nivelul
entităţilor economice şi instituţionale şi de dezvolta similar cu sistemul informaţional
macroeconomic, un sistem de modele decizionale rapide în economie, util şi la
nivelul managerului şi antreprenorului; dezvoltarea unor aptitudini de a identifica,
construi, testa şi valida sau invalida prompt modele economice valorificând concret
anchete şi chestionare statistice solicitate de către INS şi EUROSTAT; discernământ
statistic şi econometric în construcţia modelelor la nivelul entităţilor economice şi
instituţionale care să simplifice decizia managerială şi antreprenorială şi să permită
realizarea de simulări şi proiecţii cu erori relativ mici în ceea ce priveşte viitorului
afacerilor în plan naţional şi comunitar.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de deontologie statistică, dar simultan şi a eticii economice
şi financiare (a codului deontologic al statisticianului simultan cu cel al
matematicianului şi econometricianului), fundamentate pe principiile autonomiei
informaţionale, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii şi
raportului cost – eficienţă, pe adevărul şi demonstraţia matematică, pe testarea şi
modelarea econometrică, în demersul specific specialistului în econometrie
financiară sau în modelare aplicată în economie;
2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei echipe şi cooperarea în
activităţile specifice sau munca în echipă pentru rezolvarea diferitelor teme de casă
şi referate;
3.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală
şi profesională, alături de conştientizarea nevoii de formare continuă care să includă
agregativ educaţia statistică, economică.
8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de
predare
- prelegerea

Tema I – OBIECTUL DE STUDIU AL
DISCIPLINEI (1 oră)
Tema II – PREZENTAREA DATELOR
STATISTICE FOLOSIND PACHETELE DE
PROGRAME EXCEL ȘI EVIEWS (2 ore)
2.1. Prezentarea datelor prin serii statistice
2.2. Prezentarea datelor prin tabele statistice
2.3. Prezentarea datelor prin grafice statistice
Tema III – INDICATORI RELATIVI (2 ore)
3.1. Mărimi relative de structură
3.2. Mărimi relative de coordonare
3.3. Mărimi relative de intensitate
Tema IV – ANALIZA STATISTICĂ A
SERIILOR DE REPARTIŢIE (2 ore)
4.1. Indicatorii tendinţei centrale
4.2. Indicatori statistici ai împrăştierii

Observaţii
Prezentare power-point

(Alte) resurse folosite: calculator,
pachete programe demo specifice
- prelegere
economiei (Eviews site-uri statistice
punctată de un
specializate de pe internet (acces
dialog
direct resurse sau captare-prezentare
tip power – point)
(Alte) resurse folosite: calculator,
pachete programe demo specifice
- prelegere
economiei (Eviews site-uri statistice
punctată de un
specializate de
dialog
pe internet (acces direct resurse sau
captare-prezentare tip power – point)
(Alte) resurse folosite: calculator,
pachete programe demo specifice
- prelegere
economiei (Eviews site-uri statistice
punctată de un
specializate de
dialog
pe internet (acces direct resurse sau
captare-prezentare tip power – point)
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Tema V – DECIZIA MODELATOARE AXATĂ
PE TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE (2
(Alte) resurse folosite: calculator,
ore)
- prelegere
pachete programe demo specifice
5.1. Aspecte şi noţiuni generale privind
punctată
economiei (Eviews site-uri statistice
decizia şi testarea ipotezelor statistice
de un
specializate de
5.2. Tipologia testelor privind verificările
dialog
pe internet (acces direct resurse sau
ipotezelor statistice şi demersul teoretic
captare-prezentare tip power – point)
general al testării unei ipoteze statistice
Tema VI – METODE STATISTICE DE
ANALIZĂ A LEGĂTURILOR DINTRE
(Alte) resurse folosite: calculator,
FENOMENE (2 ore)
- prelegere
pachete programe demo specifice
6.1. Tipuri de legături
punctată
economiei (Eviews site-uri statistice
6.2. Metodele de evidenţiere a existenţei şi
de un
specializate de
formei legăturilor dintre variabile
dialog
pe internet (acces direct resurse sau
6.3. Măsurarea intensităţii legăturilor statistice
captare-prezentare tip power – point)
6.4. Metode neparametrice de măsurare a
intensităţii legăturilor dintre fenomene
Tema VII – IDENTIFICARE, SPECIFICARE,
PARAMETRIZARE ŞI TESTARE ÎN
MODELUL DE REGRESIE UNIFACTORIALĂ
(Alte) resurse folosite: calculator,
(2 ore)
- prelegere
pachete programe demo specifice
7.1. Specificarea şi identificarea modelului de
punctată
economiei (Eviews site-uri statistice
regresie unifactorială
de un
specializate de
7.2. Estimări ale parametrilor în regresia
dialog
pe internet (acces direct resurse sau
unifactorială modelată
captare-prezentare tip power – point)
7.3. Verificarea statistică a modelelor de
regresie
Tema VIII – IDENTIFICARE, SPECIFICARE,
PARAMETRIZARE ŞI TESTARE ÎN
MODELUL ECONOMETRIC DE REGRESIE
(Alte) resurse folosite: calculator,
MULTIFACTORIALĂ (1 oră)
- prelegere
pachete programe demo specifice
8.1. Specificarea şi identificarea modelului de
punctată
economiei (Eviews site-uri statistice
regresie multifactorială
de un
specializate de
8.2. Estimări ale parametrilor în modelul
dialog
pe internet (acces direct resurse sau
econometric de regresie multifactorială
captare-prezentare tip power – point)
8.3. Verificarea statistica a modelului
multifactorial
Bibliografie
1. Andrei Tudorel, Regis Bourbonnais, – Econometrie, Ed. Economică, Bucureşti, 2008.
2. Gujarati, D. N., Porter, D.C., Basic econometrics, Boston: McGraw Hill, 5th Edition, 2009.
3. Jula Dorin – Introducere în Econometrie – Editura Profesional Consulting, Bucureşti, 2003
4. Pecican, Eugen, Econometrie ... pentru economişti, Ed. Economică, Bucureşti, 2004.
5. Săvoiu G.,– Econometrie, Editura Universitară, Bucureşti, 2011
6. Săvoiu G., Necşulescu C. – Econometrie, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
7. Voieagu Vergil, Ţiţan Emilia, Şerban Radu, Ghiţă Simona, Todose Daniela, Boboc Cristina, Pele
Daniel, Teoria şi practica econometrică, Ed. Economică, Bucureşti, 2007.
8.2. Seminar/Laborator*
Gândirea specifică a modelării statistice a
fenomenelor economice Prezentarea temei de
casă (alcătuită din două studii de caz) şi a
tematicii referatelor (1 oră)

Metode de predare
 dialogul
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Observaţii
Se stabilesc obligaţiile de
laborator ale studenţilor şi se
precizează criteriile ce vor fi
utilizate
în
evaluarea
rezultatelor învăţării

Prezentarea datelor statistice folosind pachetele
de programe Excel și Eviews (2 ore)

 Aplicaţii în echipă la
calculator şi studii de
caz

Indicatori relativi (2 ore)

 Aplicaţii în echipă la
calculator şi studii de
caz

Analiza statistică a seriilor de repartiţie (3 ore)

 Aplicaţii în echipă la
calculator şi studii de
caz

Decizia modelatoare axată pe testarea ipotezelor
statistice (4 ore)

 Aplicaţii în echipă la
calculator şi studii de
caz

Metode statistice de analiză a legăturilor dintre
fenomene (6 ore)

 Aplicaţii în echipă la
calculator şi studii de
caz

Identificare, specificare, parametrizare şi testare
în modelul de regresie unifactorială (6 ore)

 Aplicaţii în echipă la
calculator şi studii de
caz

Identificare, specificare, parametrizare şi testare
în modelul econometric de regresie
multifactorială (4 ore)

 Aplicaţii în echipă la
calculator şi studii de
caz

Resurse: calculatoare site-uri
statistice specializate internet
(acces direct pachete de
programe Eviews și Excel)
Resurse: calculatoare site-uri
statistice specializate internet
(acces direct pachete de
programe Eviews și Excel)
Resurse: calculatoare site-uri
statistice specializate internet
(acces direct pachete de
programe Eviews și Excel)
Resurse: calculatoare site-uri
statistice specializate internet
(acces direct pachete de
programe Eviews și Excel)
Resurse: calculatoare site-uri
statistice specializate internet
(acces direct pachete de
programe Eviews și Excel)
Resurse: calculatoare site-uri
statistice specializate internet
(acces direct pachete de
programe Eviews și Excel)
Resurse: calculatoare site-uri
statistice specializate internet
(acces direct pachete de
programe Eviews și Excel)

Bibliografie
1. Andrei Tudorel, Regis Bourbonnais, – Econometrie, Ed. Economica, Bucureşti, 2008.
2. Gujarati, D. N., Porter, D.C., Basic econometrics, Boston: McGraw Hill, 5th Edition, 2009.
3. Jula Dorin – Introducere în Econometrie – Editura Profesional Consulting, Bucureşti, 2003
4. Pecican, Eugen, Econometrie ... pentru economişti, Ed. Economică, Bucureşti, 2004.
5. Săvoiu G.,– Econometrie, Editura Universitară, Bucureşti, 2011
6. Săvoiu G., Necşulescu C. – Econometrie, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
7. Voieagu Vergil, Ţiţan Emilia, Şerban Radu, Ghiţă Simona, Todose Daniela, Boboc Cristina, Pele
Daniel, Teoria şi practica econometrică, Ed. Economică, Bucureşti, 2007.
*NOTE:
1. Laboratoarele se vor desfășura pe bază de aplicaţii pe calculator individual şi în echipă, referate, teste,
intervenţii directe, dezbateri, etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Temele de casă (cele două studii de caz) şi referatele pot fi realizate în echipă.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului




Corectitudinea, rapiditatea, precizia şi acuratețea însuşirii limbajului statistic, metodelor de
testare şi modelelor statistice şi gândire modelatoare aplicată în realitatea economică vor
satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice / academice din domeniul
economic, prin pregătirea unor potenţiali manageri;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi deprinse la nivelul activităţii practice din
laboratoare şi din studiul tematicii de casă prin valorificarea pachetelor de programe specializate
de tip Eviews și Excel şi a site-urilor cu programe şi baze de metadate vor satisface aşteptările
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic .
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Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor
angajatorilor faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activităţile de seminar / laborator: evaluarea proiectelor şi a participării la dezbateri de
analiză şi interpretare + evaluare periodică (50%);



pentru activităţile de curs - examen scris: calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte
abordabile în manieră explicativ – argumentativă (50%)

Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

5

%

%

Activitate
laborator

Tema de casa

%

2

0

0

% [Repartizate:

scris

5

0

%

2

0

%

Proiect 1
oral

0

%

%
]

Cerințe minime (pentru nota 5)

Cerințe maxime (pentru nota 10)

Cunoaşterea principalelor conceptelor statistice
fundamentale

Stăpânirea, în totalitate, a competențelor testate
prin sistemul de evaluare anunțat

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

26 septembrie 2016

Lector. univ. dr. Consuela DICU

Lector. univ. dr. Consuela DICU

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
Comportamentul consumatorului

2016-2017
1. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /
Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
I

Comportamentul consumatorului
Lect.univ.dr. Elena JIANU
Lect.univ.dr. Elena JIANU
U P 0 6 S 3 O 0 7 5
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
E
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 42
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 2
3.5. din care:
curs: 28

3.3. seminar / laborator:
1
3.6. seminar / laborator: 14

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
83
3.7. Total ore studiu individual
125
3.8. Total ore pe semestru
5
3.9. Număr credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Elemente de Marketing
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Dotarea clasică a sălii de seminar
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83
ore
25
25
20
5
3
5

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
6.1. Competenţe profesionale

6.2. Competenţe transversale

C1. Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică
exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C2. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de
influenţă exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/
organizaţiei
C3. Elaborarea unui proiect de cercetare a relaţiei de influenţă
economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/
organizaţiei
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii
profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o echipa
plurispecializată si aplicarea de tehnici de relaţionare si munca
eficienta in cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continua si
valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare

* Notă: Disciplina Comportamentul consumatorului iniţiază studenţii în fundamentele teoretice ale ştiinţei
marketingului și ale comportamentului de consum, familiarizându-i cu principalele concepte, modele și
particularități – aspect care contribuie la dezvoltarea tuturor competenţelor profesionale şi transversale specifice
programului de studiu.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Disciplina urmăreşte să asigure studenţilor cadrul necesar de
cunoaştere a teoriei comportamentului consumatorului,
concentrându-se în special asupra factorilor săi determinanţi, a
studierii şi modelării acestuia. De-asemenea, vizează însuşirea
bazelor conceptuale - metodologice şi aplicativ-experimentale
privitoare la comportamentul consumatorului, în scopul acumulării
volumului de cunoştinţe necesare specialiştilor care lucrează în
marketing.
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor de luare a
deciziilor de cumpărare
2. Înţelegerea factorilor externi şi interni care exercită o
influenţă determinantă asupra comportamentului de
cumpărare a indivizilor
3. Înţelegerea modului de utilizare a instrumentelor şi
tehnicilor
specifice
măsurării
comportamentului
consumatorului
4. Dezvoltarea capacităţii studenţilor de evaluare şi receptare
a diversităţii comportamentului de consum a indivizilor
5. Înţelegerea legăturilor existente între comportamentul
consumatorului şi stilul de viaţă, între comportamentul
consumatorului şi imaginea de marcă.
B. Obiective procedurale
1. Însuşirea modelelor de comportament al consumatorului
prezente în literatura de specialitate;
2. Dezvoltarea capacităţii de evaluare şi analizare a motivelor
de cumpărare sau necumpărare a unui produs sau serviciu
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3. Analiza studiilor comportamentale privind consumul pe
diverse pieţe
C. Obiective atitudinale
4. Înţelegerea
importanţei
studierii
disciplinei
comportamentul consumatorului;
5. Dezvoltarea competenţelor şi formarea expertizei în
comportamentul consumatorului
6. Dezvoltarea capacităţii de a gândi economic;
7. Dezvoltarea abilităţii de a analiza deciziile de cumpărare a
produselor prin prisma motivaţiei individuale, precum şi a
factorilor care influenţează comportamentul efectiv.
8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare

Observaţii

Tema I: Concepte fundamentale privind
comportamentul consumatorului.Teorii
fundamentale şi modele privitoare la
comportamentul consumatorului (2 ore)
Tema II: Procesul decizional de cumpărare (4 ore)
- Influenţe de natură exogenă şi endogenă asupra
comportamentului de consum
- Modelarea comportamentului consumatorului
Tema III: Modalităţi practice de studiere a
comportamentului consumatorului – abordare
sistemică (4 ore)
- Aplicarea rezultatelor studiilor comportamentale
- Model de investigare a comportamentului
consumatorului la nivel macroeconomic
Tema
IV:
Cercetarea
calitativă
a
comportamentului consumatorului (4 ore)
- Cercetarea motivaţională
- Tehnici de cercetare calitative
- Instrumente fundamentale ale cercetării
calitative
Tema V: Proiectarea studierii comportamentului
consumatorului (4 ore)
- informaţii necesare studierii comportamentului
de consum
- modalităţi
de
abordare
a
studierii
comportamentului consumatorului
Tema VI: Model de investigare a
comportamentului consumatorului la nivel
macroeconomic (2 ore)

- prelegerea
- organizatorul grafic
- dezbaterea cu oponent
imaginar
- prelegerea
- organizatorul grafic
- exerciţiul

Prezentare
point

- prelegerea
- dezbaterea cu oponent
imaginar

Prezentare powerpoint
Studii de caz

- prelegerea
- dezbaterea cu oponent
imaginar

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exerciţiului
Studii de caz

- prelegerea
- dezbaterea cu oponent
imaginar
- organizatorul grafic

Studii de caz
Scurte prezentări în
power-point

- prelegerea
- exerciţiul

Tema VII: Aspecte practice ale studierii
comportamentului consumatorului (4 ore)

- prelegerea
- dezbaterea cu oponent
imaginar
- prelegerea
- conversaţia euristică
- dezbaterea cu oponent
imaginar

Studii de caz
Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exerciţiului
Studii de caz

Tema VIII – Studierea atitudinilor şi a intenţiilor
de cumpărare (2 ore)

27

power-

Prezentare powerpoint

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exerciţiului
Studii de caz

Tema IX: Studierea motivaţiei consumatorilor (2
ore)
Bibliografie
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Balaure V. (coord)
Choi Tsan M.
(Editor)
Cristache N.
Hawkins I. D.
Motherbaugh L.D.
Khan M.
Kotler Ph.
Armstrong G.
Marder E.
Olteanu L.

23
24

Parsons E.
MacLaran P.
Solomon R. M.
Bamossy J. G.
Askegaard T.S.
Hogg K. M.
Tănase A.
Tecău A.S.

25

Ulwick W.A.

22

- prelegerea
- exerciţiul

Studii de caz

– Marketing, Editura Uranus, București, 2010;
– Fashion Branding and Consumer Behaviors – scientific models, Springer
Science & Business Media, NY, U.S.A., 2014;
– Comportamentul consumatorului, Editura Cartea Universitară, 2011;
– Consumer behavior – building marketing strategy, 13th edition,
McGraw-Hill Education, U.S.A., 2016;
– Consumer behaviour and advertising management, New Age
International Ltd. Publishers, New Delhi, 2011;
– Principles of marketing, 14th Edition, Pearson Prentice Hall, New
Jersey, U.S.A., 2012;
– Comportamentul consumatorilor, Editura Teora, București, 2011;
– Comportamentul consumatorului de servicii, Editura RisoPrint, ClujNapoca, 2010;
– Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behaviour, Elsevier
Publishing, Oxford, 2010.
– Consumer Behavior – a European Perspective, 5th Edition, Pearson
Education Limited, England, 2013;
– Comportamentul consumatorului, Editura Economică, București, 2013;
– Comportamentul consumatorului – o privire asupra naturii umane din
perspectiva marketingului, Editura Universitară, 2013;
– What customers want, McGraw Hill, 2009.

8.2. Seminar/Laborator*

Metode de predare

Seminar organizatoric: prezentarea
obiectivelor disciplinei şi a competenţelor
vizate; distribuirea temelor de casă (1 oră)

 dialogul
 conversaţia euristică

Concepte de bază, teorii şi modele ale
comportamentului consumatorului
(3 ore)

 dezbaterea
 conversaţia euristică

Studiul comportamentului consumatorului
în mediul concurenţial (4 ore)

 conversaţia euristică
 exerciţiul
 lucrul în grup

Folosirea panelurilor în studierea motivaţiei
consumatorilor (4 ore)

 conversaţia euristică
 exerciţiul
 dezbaterea

Observaţii
Se stabilesc obligaţiile de
seminar ale studenţilor şi se
precizează criteriile ce vor fi
utilizate în evaluarea
rezultatelor învăţării
Scurte prezentări în powerpoint
Studii de caz
Simulări pe computer
Studii de caz
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiilor
Studii de caz
Scurte prezentări în powerpoint pentru descrierea
studiilor de caz

Modelarea comportamentului
 conversaţia euristică
consumatorului (scheme şi modele)
 exerciţiul
(2 ore)
 lucrul în grup
Bibliografie
13. Amerein N.,
– Manual de marketing strategic si operational”, Editura Teora, Bucuresti,
Barczyk. R.,
2012;
Enrard, F.
Rohard, Sibaud
B., P. Weber
14. Ciobotă Ghe.
– Comportamentul consumatorului – abordare practică, Editura
Stoica I.
ProUniversitaria, 2015;
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15. Isher-Buttinger
C.
Vallaster Ch
16. Pringle H., Field
P.
17. Mothersbaugh H.
18. Negrea M. T.
Voinea L.
19. Perju-Mitran A.
20. Schiffman G. L.
Kanuk L.L.
Hansen H.
21. Solomon M. R.
22. Yarrow K.

–Noul branding – cum să construiești capitalul unei mărci, Editura Polirom,
Iași, 2011;
– Strategii pentru brandingul de succes. Notorietatea şi longevitatea unei
mărci, Editura Polirom, Iași, 2011;
– Consumer behavior – building marketing strategy, 11th Edition, Perason
Hall, 2012;
– Studiul și protecția consumatorului, Editura ASE, București, 2013;
– Rolul comunicării de marketing on-line prin intermediul rețelelor sociale
în modelarea comportamentului consumatorului, Editura ProUniversitaria,
2015;
– Consumer behavior – a european outlok, Pearson Education Ltd., England,
2012;
– Consumer behavior – buying, having and being, 12th Edition, Pearson
Hall, 2015;
– Decoding the New Consumer Mind: how and why we shop and buy,
Jossey-Bass, Willey, 2014.

*NOTE:
1. Seminariile se vor desfăşura pe bază de exerciţiu, lucru în grup, conversaţie, activităţi care vor fi luate în
considerare la evaluarea finală.
2. Pe baza activităţii de seminar, studenţii trebuie să elaboreze şi un proiect. Lucrările vor fi realizate individual.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi modelelor de comportament al
consumatorului vor satisface aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniul marketing;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.

Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activităţile de seminar şi laborator: evaluarea lucrărilor şi a participării la dezbateri de
analiză şi interpretare (10%) + evaluare periodică (20%)+ evaluare proiect (20%);



pentru activităţile de curs - examen scris: verificarea gradului de asimilare a terminologiei de
specialitate (30%) și a gradului de sistematizare a noțiunilor însușite (20%).
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Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

5

%

Activitate
laborator

Tema de casă

%

1

2

0

%

0

% [Repartizate:

0

scris

5

0

%

%

Proiect 2
oral

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

Cunoaşterea principalelor particularități ale
comportamentului consumatorului în contextul
actual

Stăpânirea, în totalitate, a competenţelor
testate prin sistemul de evaluare anunţat

0
%
]

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

25 septembrie 2016

Lect. univ. dr. Elena JIANU

Lect. univ. dr. Elena JIANU

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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%

FIŞA DISCIPLINEI
Limba străină pentru afaceri 3 (engleză)
2016-2017
6. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
I
3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
2
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 28
Distribuţia fondului de timp

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /
Economist
Limba străină pentru afaceri 3 (engleză)
Lect. univ. dr. Costeleanu Mirela
U P 0 6 C 3 O 0 7 6
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
V
Obligatorie
3.2. din care:
curs: 3.5. din care:
curs: -

3.3. seminar / laborator:
2
3.6. seminar / laborator:
28
22
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
22
3.8. Total ore pe semestru
50
3.9. Număr credite
2

8
10
1
2
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1

De curriculum

Noţiuni fundamentale studiate în anii anteriori de comunicare și
înțelegere a limbii engleze generale, exprimare orală și scrisă a ideilor
legate de subiecte profesionale și de interes general.

4.2

De competenţe

Nivel de competență lingvistică B1 conform Cadrului European de
Referință pentru Limbi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului

dotarea sălii de seminar cu CD-player, tablă / flipchart şi cretă /
marker, fiecare student foloseşte un minicalculator pentru aplicații

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
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6.1. Competenţe
profesionale

6.2. Competenţe
transversale

C.1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea
mediu extern-întreprindere/ organizaţie
C.2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/
organizației
C.3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/
organizaţiei
C.4. Asistenţă în managementul resurselor umane
C.5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o echipa
plurispecializată si aplicarea de tehnici de relaţionare si munca eficienta in
cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continua si valorificarea
eficienta a resurselor si tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Să dezvolte capacitatea de interacțiune într-un mediu profesional specific
prin utilizarea corectă a structurilor lingvistice ale limbii engleze și a
terminologiei specifice domeniului
A. Obiective cognitive
1. Să identifice structuri lexicale noi în limba engleză și să le echivaleze
cu noțiuni din limba română;
2. Să cunoască semnificația noținilor predate pentru folosirea lor
adecvată;
3. Să definească şi să descrie concepte și activități specifice domeniului
utilizând limba engleză;
4. Să poată dezvolta idei și păreri legate de un topic;
B. Obiective procedurale
1. Să utilizeze structuri de limbă, lexicale și gramaticale în mod corect;
2. Să utilizeze modele de lucru teoretice în mod practic și să le dezvolte;
3. Să creeze deprinderile de a utiliza instrumentele lingvistice pentru
conceperea propriilor proiecte;
4. Să dezvolte capacitatea de interacțiune în cadrul grupului de lucru.
C. Obiective atitudinale
1. Să coopereze în activităţile specifice pentru rezolvarea diferitelor teme
de casă şi studii de caz;
2. Să dezvolte capacitatea de a enunța păreri proprii și de a-și susține
argumentat părerile.

8. Conţinuturi
Metode de predare

Aplicaţii – Seminar
1

Introductory seminar. Quantifying results (2h)

2

The Employment Procedure (2h)

3

Survey of the Labour Market Requirements (2h)

4

The Importance of the Self-analysis in job
application procedures; the difference between
getting a job and having a career (4h)
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- Stabilirea condițiilor
de lucru
- Exemplificarea
- Exerciţiul
- Studiul de caz
- Exemplificarea
- Exerciţiul
- Studiul de caz
- Exemplificarea
- Exerciţiul
- Studiul de caz

Observaţii
Resurse folosite

Exercițiul
Exercițiul
Exercițiul.

5

Reading advertisements in newspapers and
internet (4h)

6

Selling online (4h)

7

The application procedure: documents and
drafts. The CV and Cover letter (4h)

8

Other job related documents (2h)

9

Getting references (2h)

10

Test.
Analiza lucrării practice de semestru (2h)

- Exemplificarea
- Exerciţiul
- Studiul de caz
- Exemplificarea
- Exerciţiul
- Studiul de caz
- Exemplificarea
- Exerciţiul
- Studiul de caz
- Exemplificarea
- Exerciţiul
- Studiul de caz
- Exemplificarea
- Exerciţiul
- Studiul de caz

Exercițiul
Exercițiul
Exercițiul
Exercițiul
Exercițiul
Stabilirea punctajului
aferent activității
semestriale

Bibliografie
1. Bianca Dabu, Business Correspondence, Editura Trialog, 2007
2. Robin Widdowson, Market Leader, Pearson Longman, 2014
3. English for Accounting, Oxford University Press, 2012, (audiobook)
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară
deoarece cadrele didactice care predau disciplina Limba engleză economică se întâlnesc anual pentru
dezbateri privind noutăţile din domeniu care să fie introduse în conţinutul disciplinei.
Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă
aşteptărilor mediului specific care doreşte absolvenţi cu o capacitate reală de a utiliza limba engleză.
10. Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

6
%

1

0

0

%

Activitate
laborator

Tema de casă 3

% [Repartizate:

scris

1

0
0

%
%

%
Proiect
oral

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

3 puncte acumulate din evaluarea activităţilor
periodice şi 1 punct la evaluarea finală: predarea
temei de casă și obținerea notei 5 la prezentarea
acesteia; rezolvarea în proporţie de 50% a
cerinţelor de la seminar

Punctaj maxim obținut la evaluarea
periodică, activitatea la seminar, tema de casă
și verificarea finală

Data completării
25 septembrie 2016

Semnătura titularului de disciplină
Lect. univ. dr. Costeleanu Mirela

Data avizării în Departament
17 octombrie 2016

Semnătură Director Departament
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
33

%
%
]

FIŞA DISCIPLINEI
Limba străină pentru afaceri 3 (franceză)
2016-2017
7. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
I
3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
2
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 28
Distribuţia fondului de timp

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /
Economist
Limba străină pentru afaceri 3 (franceză)
Asist. univ. dr. Enea Dumitru-Sorin
U P 0 6 C 3 O 0 7 6
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
V
Obligatorie
3.2. din care:
curs: 3.5. din care:
curs: -

3.3. seminar / laborator:
2
3.6. seminar / laborator:
28
22
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
22
3.8. Total ore pe semestru
50
3.9. Număr credite
2

8
10
1
2
1

5. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1

De curriculum

Noţiuni fundamentale studiate în anii anteriori de comunicare și
înțelegere a limbii franceze generale, exprimare orală și scrisă a ideilor
legate de subiecte profesionale și de interes general.

4.2

De competenţe

Nivel de competență lingvistică B1 conform Cadrului European de
Referință pentru Limbi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului

dotarea sălii de seminar cu CD-player, tablă / flipchart şi cretă /
marker, fiecare student foloseşte un minicalculator pentru aplicații

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
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6.1. Competenţe profesionale

6.2. Competenţe transversale

C.1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind
interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
C.2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului
întreprinderii/ organizației
C.3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura
întreprinderii/ organizaţiei
C.4. Asistenţă în managementul resurselor umane
C.5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale
în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi
responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o echipa
plurispecializată si aplicarea de tehnici de relaţionare si munca
eficienta in cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continua si
valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învăţare pentru
propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei

7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite
studentului:
- Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica,
oral sau în scris, în contexte profesionale sau
socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate
mediu;
- Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea
ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv
plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin munca în
echipă sau în autonomie;
- Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice
esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul
de studii urmat;
- Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre
civilizaţia franceză şi europeană
Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în
limbă şi a impactului acestora în interacţiunile profesionale.
- Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin
abordarea unor texte specializate;
- Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale
specifice textelor economice;
- Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul
decodării unui text de specialitate;
- Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice
intratextuale caracteristice complexităţii discursului
economic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor
de texte amintite;
Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor
care trimit spre concepte particulare ale domeniului, al căror
ancodaj / decodaj contextualizat impune consultarea specialistului
din domeniul economic.
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8. Conţinuturi
Metode de predare

Aplicaţii – Seminar
1

2

3

Diplômes et formation. Emploi et chômage
(2 ore)
Recherche d’emploi. Contrat de travail
(2 ore)
Rémunération
encadrement

de

travail.

Personnel

et

(2 ore)
4

5

6

7

Biens de production. Agents du marché
(2 ore)
Etudes de marché. Fixer le prix
(2 ore)
Communication commerciale
(4 ore)
Commande
paiement

et livraison.

Conditions

de

(2 ore)
8

Etique dans
économiques

les

affaires.

Infractions
(4 ore)

9

10

Pratiques anticoncurrentielles
(2 ore)
Services bancaires. Crédit bancaire
(2 ore)

Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea
Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea

11

Apport de capital. Droit de l’actionnaire
(2 ore)

Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea

12

Fluctuations boursières. Acteurs de la bourse
(2 ore)

Expunerea cu material suport
Explicaţia
Exemplificarea

Bibliografie
Dubois, A-L., Objectif express 2, Hachette, Paris, 2009
https://leszexpertsfle.com/tag/simulation-globale-pour-le-fos/
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Observaţii
Resurse folosite
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player
Exerciţiul
Suport curs
Tabla
CD player

http://www.bertrandboutin.ca/FRA203_Cahier/ZZ_ToC.htm
http://bibliolangues.free.fr/conception/FDA/page1activites.htm
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte
complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. Poate să comunice
cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini
profesionale, în mediul din specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu
eficacitate în viaţa socială, profesională sau academică.
10. Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

6
%

1

0

0

%

Activitate
laborator

Tema de casă 3

% [Repartizate:

scris

1

0
0

%
%

%
Proiect
oral

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

3 puncte acumulate din evaluarea activităţilor
periodice şi 1 punct la evaluarea finală: predarea
temei de casă și obținerea notei 5 la prezentarea
acesteia; rezolvarea în proporţie de 50% a
cerinţelor de la seminar

Punctaj maxim obținut la evaluarea
periodică, activitatea la seminar, tema de casă
și verificarea finală

Data completării
25 septembrie 2016

Semnătura titularului de disciplină
Asist. univ. dr. Enea Dumitru-Sorin

Data avizării în Departament
17 octombrie 2016

Semnătură Director Departament
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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%
%
]

FIŞA DISCIPLINEI
Marketing internațional
2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea/Departamentul
1.3.Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu 2.5. Semestrul
II
I
3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 42
Distribuţia fondului de timp

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /
Economist

Tipul de evaluare
V
3.2. din care:
curs: 2
3.5. din care:
curs: 28

Marketing internațional
Conf. univ. dr. Amalia Duțu
Lect. univ. dr. Olimpia Oancea
U P 0 6 S 3 A 0 7 7.1
2.6.Regimul disciplinei :
Opțională
3.3. seminar/laborator:
1
3.6. seminar/laborator:
14

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
58
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Număr credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

58
ore
15
15
20
5
3

Cunoasterea conceptelor, metodelor, instrumentelor și
tehnicilor specifice marketingului.
Sala dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie
Sala dotată cu videoproiector si ecran de proiecţie

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
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C1 Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice
privind influenţa mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C2 Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică
exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C3 Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de
influenţă exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/
organizaţiei
C4 Elaborarea unui proiect de cercetare a relaţiei de influenţă
economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/
organizaţiei
C5 Asistență pentru administrarea activității ansamblului
întreprinderii/ organizației
6.2. Competenţe transversale CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale
în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,eficientă şi
responsabilă
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare
şi muncă eficientă în cadrul echipei
CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare
* Notă: Disciplina Marketing internațional are în vedere crearea de competenţe profesionale specifice şi
a unor competenţe profesionale generale.
6.1. Competenţe profesionale

7. Obiectivele disciplinei

7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Dobândirea cunoştinţelor privind conceptele de bază cu care se
operează în domeniul marketingului internaţional: definirea şi
caracteristicile
companiilor
internaţionale/
multinaţionale/
transnaţionale; etapele procesului internaţionalizării afacerilor;
indicatorii de reflectare a gradului de internaţionalizare a afacerilor,
procesul de planificare strategică în marketingul internaţional,
procesul de selecţie a pieţelor externe, strategii de pătrundere pe
pieţele externe-ţintă; strategii de poziţionare pe pieţele externe-ţintă,
strategii competitive şi comportament concurenţial pe pieţele
externe; strategiile mix-ului de marketing, elaborarea şi
implementarea programului de marketing internaţional.
A. Obiective cognitive
1. Înţelegerea conceptului de marketing internaţional
2. Cunoaşterea componentelor mediului de marketing
internaţional
3. Identificarea strategiilor mixului de marketing internaţional
4. Cunoaşterea principalelor strategii de pătrundere pe pieţele
internaţionale
B. Obiective procedurale
1. Dobândirea de cunoştinţe aferente domeniului de marketing
internaţional
2. Dobândirea de cunoştinţe privind metodele, tehnicile şi
instrumentele cu care se operează în marketingul
internaţional
C. Obiective atitudinale
8. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor
sarcini de serviciu.
9. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de
dezvoltare personală și profesională
39

8. Conţinuturi
Metode de
predare

8.1. Curs

1

2

Ce este compania internaţională? – Definire, caracteristici,
profil. (2 ore)
1.1. Definirea companiei internaţională
1.2. Filozofia de afaceri adoptată – Filozofia pieţelor
multiple vs. Filozofia pieţei globale.
1.3. Raporturile manageriale între compania – mamă şi
compania – fiică.
1.4. Particularităţile companiei internaţionale
Responsabilitatea socială corporativă în cazul companiilor
internaţionale. (2 ore)
2.1. Conceptul de responsabilitate socială corporativă
2.2. Direcţiile responsabilităţii sociale corporative

3

Mediul de marketing internaţional (4 ore)
3.1. Componentele mediului de marketing internaţional
3.2. Complexitatea mediului de marketing internaţional
3.3. Analiza mediului de marketing internaţional

4

Planificarea strategică în marketingul internaţional (4 ore)
4.1. Conceptul de planificare strategică în marketingul
internaţional
4.2. Etapele planificării strategice în marketingul
internaţional
4.3. Strategia de marketing internaţional

5

6

7

8

9

Strategii de pătrundere pe pieţele internaţionale (4 ore)
5.1. Decizia de internaţionalizare
5.2. Opţiuni strategice privind pătrunderea pe pieţele
externe vizate:
5.2.1. Exportul indirect
5.2.2. Exportul direct
5.2.3. Alianţele strategice
5.2.4. Investiţia directă
Strategii de poziţionare pe pieţele externe vizate (2 ore)
6.1. Conceptul de poziţionare în marketingul
internaţional
6.2. Opţiuni strategice privind poziţionarea pe pieţele
externe-ţintă
Strategii competitive aplicate pe pieţele externe. (2 ore)
7.1. Strategii competitive pe pieţele externe-ţintă
7.2. Comportament competitiv, construirea avantajului
competitiv pe pieţele externe-ţintă.
Responsabilitatea socială corporativă în cazul companiilor
internaţionale. (4 ore)
8.1. Conceptul de responsabilitate socială corporativă
8.2. Direcţiile responsabilităţii sociale corporative
Strategiile mix-ului de marketing internaţional (4 ore)
9.1. Standardizare vs. adaptare
9.2. Strategii de produs
9.3. Strategii de preţ
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Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
Suport de curs

Prelegere
Studii de caz
Dezbateri

Prelegere
Studii de caz
Dezbateri

Prelegere
Dezbateri

Suport de curs
Materiale elaborate cu
studii de caz
Articole publicater la
nivel international ca
suport de analiza si
simulare
Suport de curs
Materiale elaborate cu
studii de caz
Suport de curs
Materiale elaborate cu
studii de caz
Articole publicater la
nivel international ca
suport de analiza si
dezbatere

Prelegere
Studii de caz
Dezbateri

Suport de curs
Materiale elaborate cu
studii de caz

Prelegere
Dezbateri
Simulari

Suport de curs
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări

Prelegere
Dezbateri

Suport de curs

Prelegere
Dezbateri

Suport de curs

Prelegere
Dezbateri
Simulari

Suport de curs
Materiale elaborate
pentru realizarea de
simulări

9.4. Strategii de promovare
9.5. Strategii de distribuţie

Articole publicater la
nivel international ca
suport de analiza si
dezbatere

Bibliografie
1. Amerein N., Barczyk. R., Enrard, F. Rohard, Sibaud B., P. Weber, Manual de marketing
strategic si operational, Editura Teora, 2012
2. Dhruv Grewal, Marketing, 5th Edition, McGraw-Hill Education, 2015
3. Duțu Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A
Psychological Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship
Development, editori: Fabio Musso and Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI
Global, SUA, 2014
4. Kotler Ph., Armstrong G., Principles of marketing, 14th Edition, Editura Pearson Prentice Hall,
2012
5. Kotler Philip, Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 2014
6. McDonald Malcolm, Planificarea de marketing prin exemple, Editura C.H.Beck, 2010
7. Mereuţă Cezar, Pandelică Ionuţ, Pandelică Amalia, Foreign Majority Ownership in the Node
Companies of the Main Markets in Romania – Compendium, ISBN: 978-973-709-630-2,
Editura Economică, 2013
8. Pandelică Amalia – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic,
2010.
9. Vrânceanu Diana Maria, Cercetări de marketing in context global, Editura ASE, 2013
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator
predare
Resurse folosite
- Informarea cu privire la organizarea seminarului (2 ore)
- Organizarea şi informarea studenţilor pentru realizarea
1
proiectului de semestru:
Prelegere
Ghid de proiect
- formarea echipelor
- distribuirea ghidului de proiect
Marketingul ca filozofie de afaceri: (2 ore)
- Studiu de caz: Diagnosticarea gradului de orientare către
Materiale elaborate
piaţă – What the hell is market orientation? (M. Shapiro,
pentru realizarea de
Harward Business Review, April, 1998)
Dezbateri
simulări
Lucru în echipă:
Studii de caz
2
Articole publicate la
- Diagnosticarea gradului de orientare către piaţă al
Simulare
nivel internațional ca
unei companii de transporturi (P. Kotler, Managementul
suport de analiză și
Marketingului, 2004)
dezbatere
- Analiza gradului de orientare către piaţă a S.C.
Electroargeş
Procesul de selecţie a pieţelor externe (2 ore)
Materiale elaborate
- Studiu de caz: România - piaţă-ţintă pentru companiile
pentru realizarea de
multinaţionale din industria tutunului.
simulări
Dezbateri
3
Articole publicate la
Studii de caz
nivel internațional ca
suport de analiză și
dezbatere
Strategii de pătrundere pe pieţele externe vizate. (2 ore)
Materiale elaborate
- Studiu de caz:: Strategii de pătrundere pe piaţa din
Dezbateri
pentru realizarea de
4
România adoptate de companiile multinaţionale din Studii de caz
simulări
industria tutunului.
Strategii de poziţionare pe pieţele externe (2 ore)
- Studiu de caz: Poziţionarea mărcilor de ţigarete din clasa
Dezbateri
Videoproiector
5
Lux pe piaţa din România. Harta percepţiei.
Studii de caz
Ecran proiecţie
- Experiment de marketing: Poziţionarea mărcilor
41

6

7

internaţionale pe vectori de poziţionare emoţionali. - Experiment – testare in blind pentru trei mărci de băuturi
răcoritoare de tip cola: Coca-Cola, Pepsi, Action Cola.
Analiza gradului de internaţionalizare (2 ore)
- Analiza indicelui de transnaţionalitate pe baza Top 100
TNC (UNCTAD)
Prezentare proiecte conform planificării (2 ore)
- Prezentare
- Discuţii
- Autoevaluare
- Evaluare

Dezbateri
Analiza

Top 100 TNC, World
Investment Report
UNCTAD

Prezentare
proiect pe
echipă

Videoproiector
Ecran proiecţie

Bibliografie
1. Amerein N., Barczyk. R., Enrard, F. Rohard, Sibaud B., P. Weber, Manual de marketing strategic si
operational, Editura Teora, 2012
2. Duțu Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A
Psychological Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship
Development, editori: Fabio Musso and Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI
Global, SUA, 2014
3. McDonald Malcolm, Planificarea de marketing prin exemple, Editura C.H.Beck, 2010
4. Mereuţă Cezar, Pandelică Ionuţ, Pandelică Amalia, Foreign Majority Ownership in the Node
Companies of the Main Markets in Romania – Compendium, ISBN: 978-973-709-630-2, Editura
Economica, 2013
5. Pandelică Amalia – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010.
6. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between
theory and practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of
Globalisation on Networks and Relationship Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland,
2011
7. Vrânceanu Diana Maria, Cercetări de marketing in context global, Editura ASE, 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor utilizate în marketingul internaţional vor satisface
aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniul Administrarea afacerilor;
 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface
aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Metode de evaluare:
 pentru activităţile de seminar şi laborator: evaluarea lucrărilor individuale (40%) şi a
participării la dezbateri de analiză şi interpretare (20%) + evaluare periodică (30%);
 pentru activităţile de curs - examen scris: calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte
abordabile în manieră explicativ – argumentativă (5%) + un subiect de analiză şi interpretare
(5%).
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Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală

1

1)

3

0

0

% [Repartizate:

Cerințe minime (pentru nota 5)
Cunoaşterea conceptelor
marketingului intrnational

Data completării
23 septembrie 2016

2

de

%

0

Activitate
laborator

Tema de casa
scris

%

%

1

0

%

Proiect 4
oral

0
%
]

Cerințe maxime (pentru nota 10)
bază

ale Stăpânirea, în totalitate, a competențelor
testate prin sistemul de evaluare anunțat

Semnătura titularului de curs
Conf. univ. dr. Amalia DUȚU

Data avizării în Departament
17 octombrie 2016

%

Semnătura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Olimpia OANCEA

Semnătură Director Departament
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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%

FIŞA DISCIPLINEI
Managementul proiectelor în afaceri

2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de
2.5. Semestrul
studiu II
II

Managementul proiectelor în afaceri
Lect. univ. dr. Nicoleta DASCĂLU
Lect. univ. dr. Nicoleta DASCĂLU
U P 0 6 S 4 O 0 7 1
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei :
E
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 33
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 1
3.5. din care:
curs: 11

3.3. seminar / laborator/
proiect: 2
3.6. seminar / laborator/
proiect: 22

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
67
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Număr credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

Elemente de economie și management

4.2. de competenţe

Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Dotarea clasică a sălii de seminar

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului
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67
ore
22
11
22
5
3
4

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind
interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului
întreprinderii/ organizației
C3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura
întreprinderii/ organizaţiei
C4. Explicarea şi interpretarea conceptelor de planificare,
organizare, coordonare şi control al activităţii resurselor umane
din domeniul administrării afacerilor
C5. Estimarea necesarului de resurse umane în raport cu
cerinţele de volum şi de eficienţă a activităţii întreprinderii/
organizaţiei
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii
6.2. Competenţe transversale
profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
valorificare eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru
propria dezvoltare
* Notă: Disciplina Managementul proiectelor în afaceri iniţiază studenţii în fundamentele teoretice ale
managementului proiectelor în context organizaţional, familiarizându-i cu principalele concepte şi metode
de planificare în reţea a activităţilor – aspect care contribuie la dezvoltarea tuturor competenţelor
profesionale şi transversale specifice programului de studiu.
6.1. Competenţe profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

Familiarizarea studenţilor cu noţiunile fundamentale privind
managementul proiectelor.Însuşirea de către studenţi a unui
ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe prin care se explică,
în mod sistematic, fenomenele şi procesele ce se produc în
conducerea organizaţiilor.
A. Obiective cognitive
7. Definirea corectă a obiectului de studiu al
Managementului proiectelor şi corelarea cu celelalte discipline;
8. Cunoaşterea şi abordarea într-o viziune sistemică a celor
mai importante aspecte privind managementul proiectelor;
9. Explicarea şi interpretarea problematicii de bază a
Managementului proiectelor;
10. Cunoaşterea şi înţelegerea rolului managerului de
proiect în coordonarea proiectelor;
11. Operarea cu metodele CPM, MPM, şi PERT în stabilirea
timpului de realizare a proiectelor;
6. Definirea şi identificarea algoritmilor de aplicare a
metodelor în programarea activităţilor pe baza graficelor reţea.
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7.2. Obiectivele specifice

B. Obiective procedurale
11.
Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea
realităţilor din firme;
12.
Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza
rezultatelor de programare a activităţilor utilizând graficele
reţea;
13.
Capacitatea de a aplica metodele CPM, MPM şi
PERT la specificul firmelor;
14.
Capacitatea de a elabora strategii generale pe
baza implementării managementului prin proiecte referitoare la
optimizarea costurilor în concordanţă cu obiectivele proiectelor;
15.
Capacitatea de a dezvolta și utiliza bazele de
date specifice activității de marketing.
C. Obiective atitudinale
4. Capacitatea de a lucra în echipă;
5. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de
manager;
6. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte
organizaţionale variate.

8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare

Tema I – MANAGEMNTUL PROIECTELORDEFINIRE, CLASIFICARE. TIPURI DE
PROGRAME ŞI PROIECTE (1 oră)
1.1 Definirea noţiunii de proiect. Caracteristicile
proiectelor
1.2 Programe şi portofolii de proiecte
1.3 Abordarea sistemică a programelor
Tema II – MANAGEMENTUL PROIECTELOR
ÎN CONTEXT ORGANIZAŢIONAL (1 oră)
2.1 Mediul proiectelor – stakeholderii proiectelor
2.2 Forme de organizare
2.3 Organizaţii orientate spre proiecte (Oop)
Tema III – IDENTIFICAREA PROIECTELOR ŞI
STABILIREA OBIECTIVELOR ACESTORA (1
oră)
3.1 Identificarea necesităţii şi utilităţii unui proiect
3.2 Definirea obiectivelor proiectului
3.3 Cuantificarea obiectivelor proiectului
Tema IV – MANAGEMENTUL TIMPULUI (2
ore)
4.1 Importanţa şi componentele managementului
timpului
4.2 Realizarea programului de execuţie a
proiectului
4.3 Programarea derulării proiectului cu ajutorul
graficelor reţea
4.4 Utilizarea calculatorului în managementul
timpului
Tema V – MANAGEMENTUL COSTURILOR
(1 oră)

•
•

Prelegerea
Conversaţia

Prezentare power-point

•
•

Conversaţia
Abordarea
euristică

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

•

Expunerea
euristică
Conversaţia

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

Expunerea
sistematică
Demostraţia
didactică
Problematizarea

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

Expunerea
sistematică

Scurte prezentări în
power-point pentru

•

•
•
•

•
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Observaţii

5.1 Definiţii şi concepte privind costurile în cadrul
unui proiect
5.2 Tipologia costurilor generate de un proiect
5.3 Estimarea costurilor
5.4 Probleme care pot apărea la estimarea
costurilor
Tema VI – MANAGEMENTUL CALITĂŢII
PROIECTELOR (1 oră)
6.1 Fundamentele teoretice ale managementului
calităţii
6.2 Conceptul de management al calităţii
6.3 Conceptul de calitate totală
6.4 Conceptul de management al calităţii totale
Tema VII –MANAGEMENTUL ECHIPEI DE
PROIECT (1 oră)
7.1 Aspecte generale privind managementul
echipei de proiect
7.2 Planificarea resurselor umane în proiect
7.3 Construcţia echipei de proiect
Tema VIII .MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
(1 oră)
8.1 Importanţa comunicării pentru managementul
proiectelor
8.2 Procesul comunicării
8.3 Comunicarea informală
8.4 Comunicarea scrisă
Tema IX- MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN
PROIECTE (1 oră)
9.1 Conşinutul şi sursele riscului în proiecte
9.2 Categorii de riscuri specifice proiectelor
9.3 Identificarea riscurilor
9.4 Evaluarea riscului
Tema X – MANAGEMENTUL RESURSELOR
MATERIALE ŞI AL ACTIVITĂŢILOR
PENTRU PROIECTE (1 oră)
10.1 Obiectivele managementului resurselor
materiale
10.2 Determinarea necesarului de resurse
materiale pentru proiect
10.3 Programarea resurselor materiale
Bibliografie

•
•

Exercițiul
Conversaţia

stimularea exercițiului
reflectiv

•

Studii de caz

•

Expunerea
sistematică
Conversaţia

•
•

Conversaţia
Problematizarea

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exerciţiului
Studii de caz

•

Expunerea
sistematică
Conversaţia

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

•

Expunerea
sistematică
Conversaţia

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

•
•

Conversaţia
Problematizarea

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exerciţiului
Studii de caz

•

•

1. Bonghez, S., Managementul de proiect - adevar sau provocare? Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2013.
2. Bârgăoanu, A., Fondurile europene. Strategii de promovare şi utilizare, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2010
3. Hamel, G., BREEN Bill, Viitorul managementului, Editura Publica, Bucureşti, 2010
4. Tannguy Le Dantec, Managementul proiectelor prin exemple, Editura C.H. Beck, 2014
5. Cruceru, A. (Coordonator), Managementul Proiectelor, Editura Universitară, Bucureşti, 2012
6. Lock, D., Managementul proiectului, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010.
7. DOBRESCU Paul, Un deceniu cât un secol. Secolul lumii emergente, Editura Comunicare.ro,
Bucureşti, 2013.
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8.2. Seminar/Laborator/Proiect*

Metode de predare

Observaţii
În cadrul acestei ședințe se
stabilesc obligațiile de
seminar ale studenților și se
precizează criteriile ce vor
fi utilizate în evaluarea
rezultelor învățării

Proiect – definire, caracteristici (2
ore)




Problematizare
Conversaţia

Implementarea managementului prin
proiecte. Modele de maturitate în
implementarea managementului
proiectelor (4 ore)
• Identificarea necesităţii şi utilităţii
unui proiect. Cuantificarea
obiectivelor proiectului (4 ore)
• Costuri generate de un proiect.
Estimarea costurilor. Calculaţia
costului total (4 ore)
• Planificarea resurselor umane în
proiect. Conducerea echipei de
proiect. Managerul echipei de proiect
(4 ore)
• Comunicarea în managementul
proiectelor. Procesul comunicării (2
ore)
•
Programarea resurselor materiale în
managementul proiectelor (2 ore)
Bibliografie





Conversația
Dezbatere
Lucrul în grup

Studii de caz




Conversația
Dezbatere

Studii de caz





Problematizare
Conversaţia
Lucrul în grup

Aplicaţii





Problematizare
Conversaţia
lucrul în grup

Studii de caz
Aplicaţii





Lucrări practice
Abordarea euristică
Lucrul în grup

Aplicaţii
Studii de caz




Dezbatere
Conversaţia

Teste de evaluare
Studii de caz

•

•

1. Tannguy Le Dantec, Managementul proiectelor prin exemple, Editura C.H. Beck, 2014
2. Cruceru, A. (Coordonator), Managementul Proiectelor, Editura Universitară, Bucureşti, 2012
3. Lock, D., Managementul proiectului, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010
*NOTE:
1. Seminariile se vor desfășura pe bază de teme de casă, intervenții directe, dezbateri, lucru în grup etc,
activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Temele de casă vor fi realizate în echipă
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor însușite la nivelul disciplinei – vor
satisface așteptările reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor
educației
competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor
satisface așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din mediul de
afaceri

Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
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10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activitățile de seminar şi proiect: analiza produselor și intervențiilor studentului în
activitățile de seminar + participarea la realizarea și prezentarea proiectului (pentru elaborarea
căruia se vor folosi cel puțin 4 surse bibliografice)



pentru activitățile de curs - verificare scris: calitatea și coerența a două subiecte abordabil în
manieră explicativ-argumentativă (30%) + un subiect de aplicaţii și interpretare a rezultatelor
(20%)

Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice

Evaluare finală

2

%

5

0

0

%

Tema de casa

% Repartizate:

scris

1)

Cerințe minime (pentru nota 5)
Cunoaşterea programelor şi portofoliilor de
proiect, definirea obiectivelor proiectului şi
cuantificarea acestora, tipologia costurilor,
comunicarea şi conţinutul surselor riscului în
proiecte

Activitate
laborator
%

5

0

%

%

Proiect 3

oral

0

%

%
]

Cerințe maxime (pentru nota 10)
Stăpânirea, în totalitate, a competențelor
testate prin sistemul de evaluare anunțat

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

15 septembrie 2016

Lect. univ. dr. Nicoleta DASCĂLU

Lect. univ. dr. Nicoleta DASCĂLU

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
Comunicare și negociere comercială
2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior
1.2.Facultatea/Departamentul
1.3.Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/
Calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
II

Comunicare și negociere comercială
Conf. univ. dr. Carmen SECARĂ
Conf. univ. dr. Carmen SECARĂ
U P 0 6 S 4 O 0 7 2
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
E
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 33
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 2
3.5. din care:
curs: 22

3.3. seminar / laborator:
1
3.6. seminar / laborator:
11

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
92
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr credite
5

92
ore
30
25

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
5.2. de desfăşurare a

Cultură antreprenorială, Comportamentul consumatorului
Capacitate de comunicare interpersonală, analiză, sinteză,
raţionament logic verbal, acurateţea ideilor expuse,
corectitudine în folosirea normelor de gramatică ale limbii
române.
dotare a sălii de curs cu videoproiector
dotare a sălii de curs cu videoproiector
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25
5
2
5

seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe profesionale

6.2. Competenţe transversale

C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind
interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului
întreprinderii/ organizației
C3. Administrarea activităţii
unei subdiviziuni din
structura întreprinderii/ organizaţiei
C4. Asistenţă în managementul resurselor umane
C5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării
afacerilor
CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică
profesională în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o
echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare

* Notă: Disciplina Comunicare și negociere comercială iniţiază studenţii în cunoaşterea interpersonală şi
autocunoaştere, în dobândirea capacităţii de comunicare interumană, cât şi profesională, precum şi în
înţelegerea şi aplicarea tehnicilor ce ţin de sfera negocierii comerciale – aspecte care contribuie la
achiziţionarea tuturor competenţelor profesionale şi transversale specifice programului de studiu.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

- Înţelegerea conceptelor de comunicare şi negociere şi a
importanţei utilizării corecte a lor în orice afacere;
- Dobândirea de către studenţi a abilităţilor de comunicare
privind redarea, analiza şi interpretarea mesajelor, a
capacităţii de a cere, a refuza, a primi şi a oferi un
feedback constructiv, formulând mesajul optim şi alegând
canalul de comunicare cel mai eficient;
- Însuşirea cunoştinţelor esenţiale şi necesare elaborării
strategiilor de comunicare şi negociere în afaceri;
- Utilizarea corectă a tehnicilor de negociere în funcţie de
parteneri şi de stilul de negociere abordat de aceştia.
A. Obiective cognitive
- Înţelegerea sensurilor de comunicare şi negociere şi
sublinierea importanţei comunicării în negociere;
- Cunoaşterea sistemului afacerilor, pornind de la un plan,
înţelegerea mecanismului negocierilor;
- Înţelegerea tehnicilor de negociere prin comunicare;
- Cunoştinţele acumulate să fie utile atât în aprofundarea
altor discipline de bază – economice şi psihosociale - cât
şi pentru înţelegerea interrelaţiilor dintre acestea;
- Înţelegerea sensurilor de comunicare şi negociere şi
sublinierea importanţei comunicării în negociere.
- Explicarea şi planificarea sistemului afacerilor pentru
alegerea metodei şi tehnicii de negociere adecvate;
- Cunoaşterea metodelor comunicării dar şi a
negocierilor; legăturile care transpar între ele;
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- Înţelegerea tehnicilor de negociere prin comunicare;
- Cunoştinţele acumulate să fie utile atât în aprofundarea
altor discipline de bază – economice şi psihosociale - cât
şi pentru înţelegerea interrelaţiilor dintre acestea.
B. Obiective procedurale
- Dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor personale pentru
a susţine şi finaliza cu succes un proces de negociere;
- Dezvoltarea comunicării verbale, non-verbale şi
paraverbale, precum şi a limbajului transformaţional;
- Dezvoltarea tehnicilor de lucru şi control al emoţiilor;
- Dezvoltarea capacităţilor de gestionare a situaţiilor
conflictuale.
C. Obiective atitudinale
- Dobândirea abilităţilor necesare pentru a comunica
eficient în situaţii profesionale;
- Explicarea importanţei practice a cunoaşterii corecte şi
în detaliu a acestor cunoştinţe, pentru activităţile viitoare.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Comunicarea interumană eficientă (1
oră)
2. Comunicarea organizaţională.
Obiectivele si functiile comunicării (1
oră)
3. Comunicarea cu clientul (2 ore)
4. Tipologia clienţilor. Tipuri
comportamentale în afaceri (2 ore)
5. Parteneriat și anteprenoriat ( 2 ore)
6. Negociere, manipulare și persuasiune (2
ore)
7. Tehnici şi tactici de negociere (2 ore)
8. Aspecte generale referitoare la negociere
– caracteristici şi etape (4 ore)
9. Uzanţe şi protocol în negociere (2 ore)

Metode de predare
 prelegerea
 expunerea;
 conversaţia euristică.





















prelegerea
expunerea;
conversaţia euristică
expunerea;
conversaţia euristică.
prelegerea
expunerea;
conversaţia euristică
expunerea;
conversaţia euristică.
prelegerea
expunerea;
conversaţia euristică
prelegerea
expunerea;
conversaţia euristică
expunerea;
conversaţia euristică.
expunerea;
conversaţia euristică.

Observaţii
(Alte) resurse folosite:
calculatorul (prezentarea
în power –point)
Scurte prezentări în
power-point
Scurte prezentări în
power-point
Scurte prezentări în
power-point
Scurte prezentări în
power-point
Scurte prezentări în
power-point
Scurte prezentări în
power-point
Scurte prezentări în
power-point
Scurte prezentări în
power-point
Scurte prezentări în
power-point

10. Contractul comercial – rezultat al
negocierii (4 ore)
Bibliografie:
1. Belch E. George, Michael A. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated Marketing
Communications Perspective, 10th Edition 10th Edition, McGraw-Hill, 2014
2. Balaban Delia Cristina, Hosu Ioan, Mucundorfeanu Meda, PR Trend. Development and
Trends in Communication, Mittweida Hochschulverg, Germany, 2013
3. Cmeciu Camelia – Tendințe actuale în campaniile de relații publice, Editura Polirom, 2013
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4. Dortier Jean-Francois, Cabin Philippe; traducător Luminiţa Roşca, Romina Surugiu,
Comunicarea. Perspective actuale, Editura Polirom, Iași, 2010
5. Egan John, Marketing Communications, Second Edition, SAGE Publications Ltd, 2014
6. Fisher – Buttinger Claudia, Vallaster Christine – Noul branding: cum să construiești
capitalul unei mărci, Editura Polirom, 2011
7. Green Andy – Comunicarea eficientă în relațiile publice. Crearea mesajelor și relațiilor
sociale, Editura Polirom, 2009
8. Hackley Chris, Rungpaka Amy Hackley, Advertising and Promotion, Third Edition, SAGE
Publications Ltd, 2014
9. Marinescu Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Editura CH Beck,
București, 2009
10. Mucchielli Alex – Arta de a comunica. Metode, forme și psihologia situațiilor de
comunicare, Editura Polirom, 2015
11. Pringle Hamish, Field Peter– Strategii pentru brandingul de succes. Notorietatea și
longevitatea unei mărci, Editura Polirom, 2011
12. Prutianu Ştefan, Tratat comunicare şi negociere în afaceri, Editura Polirom, Iași, 2008
13. Secară Carmen, Comunicare și negociere comercială internațională – curs universitar - ,
Editura Sitech, Craiova, 2011
8.2. Seminar/Laborator*
Seminar organizatoric: prezentarea
obiectivelor disciplinei, a
competențelor vizate, distribuirea
temelor si a referatelor ( 1 oră)
Rolul şi importanţa comunicării.
Reguli de bază ale comunicării.
Perturbaţii în comunicare. (2 ore)
Funcţiile comunicării şi
particularităţile comunicării în afaceri.
Etica comunicării în afaceri. (1 oră)
Deprinderile comunicării în afaceri.
Deprinderi în recepţionarea mesajelor.
Deprinderi de interpretarea mesajelor.
Deprinderi de redarea mesajelor. ( 2
ore)
Tehnici de comunicare. Ascultarea.
Înregistrarea şi tratarea informaţiilor.
Întrebările. Relansările. Discuţia
normală. (2 ore)
Pregătirea dosarului negocierii (2
ore)

Strategia comunicării. Obiectivele
strategiei în comunicare. Elemente de
bază în stabilirea unei strategii de
comunicare (1 oră)

Metode de predare
 Dialogul



















Prezentare
Analiza prezentării
Prezentarea referatelor
Prezentare
Analiza prezentării
Prezentarea referatelor
Lucrul în grup
Exerciţii de cunoaştere
interpersonală pe baza
eseului cu oponent real
Analiza eseurilor făcute
cu oponent real
Lucrul în echipă
Exerciţii de cunoaştere
interpersonală pe baza
eseului cu oponent real
Lucrul în echipă
Prezentarea referatelor
Analiza critic –
constructivă a lucrărilor
realizate
Lucrul în grup
Exerciţii de cunoaştere
interpersonală pe baza
eseului cu oponent real
Analiza eseurilor făcute
cu oponent real

53

Observaţii
În cadrul acestei şedințe se
stabilesc obligațiile de seminar
ale studenților și se precizează
criteriile ce vor fi utilizate în
evaluarea rezultelor învățării
Referatul, fișa didactică

Referatul, fișa didactică

Referatul, fișa didactică

Referatul, fișa didactică

Referatul, fișa didactică

Referatul, fișa didactică

Bibliografie:
1. Egan John, Marketing Communications, Second Edition, SAGE Publications Ltd, 2014
2. Hackley Chris, Rungpaka Amy Hackley , Advertising and Promotion, Third Edition, SAGE
Publications Ltd, 2014
3. Hamish Pringle, Peter Field – Strategii pentru brandingul de succes. Notorietatea și
longevitatea unei mărci, Editura Polirom, 2011
4. Marinescu Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Editura CH Beck,
București, 2009
5. Mucchielli Alex – Arta de a comunica. Metode, forme și psihologia situațiilor de
comunicare, Editura Polirom, 2015
6. Popa Ioan, Negocierea comercială internațională, Editura Economică, 2009
7. Rujoiu Marian, Biblia negociatorului, Editura Vidia, 2011
8. Secară Carmen, Comunicare și negociere comercială internațională – curs universitar - ,
Editura Sitech, Craiova, 2011
9. Stark Peter, Flaherty Jane, Ghid practic de negociere, Editura Amaltea, 2010
*NOTE:
1. Seminariile se vor desfășura pe bază de referate, intervenții directe, dezbateri, lucru în echipă etc.,
activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Referatele / proiectele vor fi realizate în echipă.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor de comunicare și negociere comercială
însușite la nivelul disciplinei – vor satisface așteptările reprezentanților comunității
epistemice/academice din domeniul științelor economice;
competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface
așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale și angajatorilor din domeniul economic.

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic va fi evaluat, periodic, gradul
de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele
profesionale și transversale dobândite de către absolvenții programului de studiu Administrarea
Afacerilor.

10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activităţile de seminar şi laborator: evaluarea lucrărilor şi a participării la dezbateri de
analiză şi interpretare (10%) + evaluare periodică (20%)+ evaluare proiect (20%);



pentru activităţile de curs - examen scris: verificarea gradului de asimilare a terminologiei de
specialitate și a gradului de sistematizare a noțiunilor însușite (50%).
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Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală

5

1)

1

2

0

%

0

% [Repartizate:

0

%

Activitate
laborator

Tema de casa
scris

%
5

0

%

%
Proiect 2
oral

0

%

%
]

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

- Cunoaşterea în proporţie de 60 % a
informaţiei predate la curs;
- Activitate la seminar de 50 %

Stăpânirea, în totalitate, a competențelor testate
prin sistemul de evaluare anunțat

Data completării
25.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf. univ. dr. Carmen SECARĂ

Conf. univ. dr. Carmen SECARĂ

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17.10.2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
Managementul serviciilor

2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior
1.2. Facultatea/Departamentul
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/
Calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
II

Managementul serviciilor
Lect. univ. dr.Nicoleta DASCĂLU
Lect. univ. dr.Nicoleta DASCĂLU
U P 0 6 S 4 O 0 7 3
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
E
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 33
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 2
3.5. din care:
curs: 22

3.3. seminar / laborator:
1
3.6. seminar / laborator:
11

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
92
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Elemente de management
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Dotarea clasică a sălii de seminar
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92
ore
30
22
22
10
3
5

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
6.1. Competenţe profesionale C.1. Culegere, prelucrare şi analiză de informaţii privind
interacţiunea mediu extern – întreprindere / organizaţie.
C.2. Asistenţă pentru administrarea activităţii ansamblului
întreprinderii/ organizaţiei.
C.3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura
întreprinderii/ organizaţiei.
C.4. Asistenţă în managementul resurselor umane.
C.5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor.
6.2. Competenţe transversale CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale
în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi
responsabilă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru
propria dezvoltare.
* Notă: Disciplina Managementul servicilor iniţiază studenţii în fundamentele teoretice ale ştiinţei
managementului, familiarizându-i cu principalele concepte, proceduri şi instrumente manageriale – aspect
care contribuie la dezvoltarea tuturor competenţelor profesionale şi transversale specifice programului de
studiu.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Însuşirea de către studenţi a principalelor fundamente teoretice ale
managementului serviciilor.
A. Obiective cognitive
12. Definirea corectă a obiectului de studiu al managementului
şi corelarea cu celelalte discipline;
13. Cunoaşterea şi înţelegerea configuraţiei şi a rolului
subsistemelor componente ale sistemului de management;
14. Cunoaşterea, înţelegerea şi interpretarea componentelor
strategiei manageriale;
15. Operarea cu conceptele fundamentale specifice funcţiilor
management;
16. Însuşirea conceptelor de organizare structurală şi
procesuală a firmei;
17. Explicitarea şi interpretarea conceptelor, proceselor,
fenomenelor, stărilor, ideilor şi tendinţelor în
managementul afacerilor.
B. Obiective procedurale
16. Capacitatea de a realiza analiza şi interpretarea
realităţilor din firme;
17. Capacitatea de exercitare cu eficacitate şi eficienţă a
funcţiilor managementului;
18. Capacitatea de a elabora strategii generale şi parţiale de
dezvoltare a organizaţiei;
19. Capacitatea de a fundamenta decizii pe baza
informaţiilor economico-financiare din firme;
20. Capacitatea de organizare şi conducere de procese,
gospodărire de mijloace şi activităţi pentru afaceri de
calitate şi eficienţă ridicată, în calitate de manager;
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21. Capacitatea de a iniţia, derula şi finaliza proiecte şi de a
angaja parteneriate cu organizaţii economice naţionale şi
internaţionale.
C. Obiective atitudinale
7. Capacitatea de a lucra în echipă;
8. Respectarea normelor de deontologie ale profesiei de
manager;
9. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte
organizaţionale variate.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Consideraţii privind teoria şi
practica serviciilor (2 ore)

Metode de predare
• prelegerea
• expunere sistematică

2. Eficienţa economică şi socială
a serviciilor (4 ore)

•
•

expunere sistematică
conversaţia

3. Capacitatea firmelor de
servicii. Amplasarea geografică a
firmelor de servicii (4 ore)
4. Managementul serviciilor de
aprovizionare cu mărfuri, materii
prime şi materiale (4 ore)
5. Managementul serviciilor de
depozitare a mărfurilor, materiilor
prime şi materialelor (2 ore)
6. Managementul producţiei de
servicii ( 4 ore)

•
•

explicarea
demonstraţie didactică

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

expunere sistematică
demonstraţia didactică
problematizare
expunere sistematică
demonstraţie didactică
problematizare
expunere sistematică
demonstraţie didactică
problematizare
expunere sistematică
demonstraţie didactică
problematizare
expunere sistematică
problematizare

•
•

abordare euristică
conversaţia

7. Managementul serviciilor de
transporturi (2 ore)
8. Optimizarea deciziilor
economice din sfera serviciilor
prin modelarea fenomenelor de
aşteptare (4 ore)
9. Elemente de organizare
ergonomică a muncii în
activităţile prestatoare de servicii
(2 ore)
Bibliografie

Observaţii
(Alte)
resurse
folosite:
calculatorul (prezentarea în
power –point)
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exercițiului reflectiv
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exercițiului reflectiv
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exercițiului reflectiv
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exercițiului reflectiv
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exercițiului reflectiv
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exercițiului reflectiv
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exercițiului reflectiv
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exercițiului reflectiv

1. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrata, Editura A.S.E.,
București, 2014
2. Grădinaru, D., Grădinaru, P. – Managementul serviciilor. Manual universitar pentru IFR,
Editura Universităţii din Piteşti, 2011
3. Militaru, Gh. – Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
4. Nicola Iordan, Managementul serviciilor publice locale. Editia 2, Ed. C.H. Beck, 2010;
5. Pricop, M., Tanţău, A. – Globalizarea şi strategia firmei, Ed. Eficient, Bucuresti, 2014
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8.2. Seminar/Laborator*

Metode de predare

• Calculul valorii adăugate de
servicii ( 2 ore)

 Problematizare
 Conversaţia

•



•





Conversația
lucrări practice
Conversația
Problematizare
Exerciţiul
Lucrul în grup
Prezentări teme de casă










Exerciții
Prezentări teme de casă
Lucrul în grup
Exerciții
Lucrul în grup
Conversaţia
Problematizare
Conversaţie







Lucrări practice
Lucrul în grup
Prezentări teme de casă
Exerciţiul
Abordare euristică

Eficienţa factorilor de producţie
(4 ore)
Corelaţia productivitate – salarii
(2 ore)
Utilizarea metodologiei de
stabilire a capacităţii şi a
metodelor privind determinarea
locaţiei firmelor de servicii (4
ore)
Determinarea structurii
necesarului de aprovizionat (2
ore)
Folosirea optimă a materiei
prime în preparatele culinare (4
ore)
Utilizarea algoritmului ungar în
amplasarea şi identificarea
produselor ( 2 ore)
Optimizarea planului de
transport (4 ore)

•
•

•

•

•
•

• Modele de fire de aşteptare (4
ore)

Observaţii
În cadrul acestei ședințe se
stabilesc obligațiile de seminar
ale studenților și se precizează
criteriile ce vor fi utilizate în
evaluarea rezultelor învățării
Aplicaţii
Studii de caz
Aplicaţii
Aplicaţii
Teme de casă
Aplicaţii
Teme de casă
Aplicaţii
Aplicaţii
Aplicaţii
Teme de casă
Aplicaţii
Studii de caz

Bibliografie
o

Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrata, Editura A.S.E., București,
2014

o

Grădinaru, D., Grădinaru, P. – Managementul serviciilor. Manual universitar pentru IFR,
Editura Universităţii din Piteşti, 2011

o

Militaru, Gh. – Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010

o

Nicola Iordan, Managementul serviciilor publice locale. Editia 2, Ed. C.H. Beck, 2010;

o

Pricop, M., Tanţău, A. – Globalizarea şi strategia firmei, Ed. Eficient, Bucuresti, 2014

*NOTE:
1. Seminariile se vor desfăşura pe bază de exerciţiu, lucru în grup, conversaţie, activităţi care vor fi luate
în considerare la evaluarea finală.
2. Pe baza activităţii de seminar, studenţii trebuie să elaboreze şi un proiect. Lucrările vor fi realizate
individual.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de managementul serviciilor vor
satisface aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniul afacerilor;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.



Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activităţile de seminar şi laborator: evaluarea lucrărilor individuale şi a participării la
dezbateri de analiză şi interpretare + evaluare periodică;



pentru activităţile de curs - examen scris: calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte
abordabile în manieră explicativ – argumentativă (20%) + un subiect de analiză şi interpretare
(30%).

Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

%
5

0

%

Activitate
laborator

Tema de casă

%

3

% [Repartizate:

0

scris

5

0

%

%
Proiect 2
oral

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

Cunoaşterea principalelor funcţii ale
managementului serviciilor, a conceptelor
specifice organizării structurale şi procesuale, a
funcţiunilor întreprinderii şi a subsistemelor
componente ale sistemului de management

Stăpânirea, în totalitate, a competenţelor
testate prin sistemul de evaluare anunţat

0

%

%
]

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

25 septembrie 2016

Lect. univ. dr.Nicoleta DASCĂLU

Lect. univ. dr.Nicoleta DASCĂLU

Data avizării în Departament
17 octombrie 2016

Semnătură Director Departament
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
Tehnici comerciale

2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/Departamentul
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea afacerilor/ Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu 2.5. Semestrul
II
II

Tehnici comerciale
lect.univ.dr. Loredana Tuţă
lect.univ.dr. Loredana Tuţă
U P 0 6 S 4 O 0 7 4
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei :
E
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
2
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 22
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 1
3.5. din care:
curs: 11

3.3. seminar/laborator:
1
3.6. seminar/laborator:
11

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
53
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Număr credite
3
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Elemente de economie, management
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Dotarea clasică a sălii de seminar
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53
ore
15
15
15
5
3
-

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe
profesionale

6.2. Competenţe
transversale

C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea
mediu extern-întreprindere/ organizaţie
C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/
organizației
C3. Aplicarea instrumentarului specific pentru analiza funcţionării unei
subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei
C4. Elaborarea unui studiu privind funcţionarea şi administrarea unei
subdiviziuni a întreprinderii/ organizaţiei
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în
cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în
cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

* Notă: Disciplina Tehnici comerciale iniţiază studenţii în cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei – aspect care contribuie la dezvoltarea tuturor competenţelor profesionale şi
transversale specifice programului de studiu.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul
general al disciplinei

7.2. Obiectivele
specifice

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei;
dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere a diferitelor tehnici
comerciale; utilizarea corectă a noţiunilor, categoriilor, conceptelor
tehnicilor comerciale
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea şi identificarea modalităţilor adecvate de apreciere a
diferitelor tehnici comerciale;
2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din
punct de vedere cantitativ şi calitativ din contexte profesionale
reale şi din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente,
decizii şi demersuri concrete;
3. Definirea corectă a obiectului de studiu şi stabilirea relaţiilor pe
care disciplina Tehnici comerciale le are cu alte ştiinţe.
B. Obiective procedurale
22. Corelarea unor experienţe practice cu unele teorii şi modele ce
privesc procesele şi fenomenele economice ce au loc la nivelul
magazinului;
2. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a metodelor de
dimensionare a raioanelor;
3. Folosirea teoriilor şi instrumentelor pentru soluţionarea problemelor
ce vizează decontarea cumpărăturilor.
C. Obiective atitudinale
1. Dezvoltarea competenţelor de comunicare (dialog, dezbatere,
susţinere liberă);
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor lucrări
sau proiecte;
3. Cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori,
etică şi responsabilitate socială.
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8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. CADRUL CONCEPTUAL AL
TEHNICILOR COMERCIALE (1 oră)
1.1. Conceptul de tehnică
comercială
1.2. Rolul tehnicilor comerciale în
dezvoltarea comerţului
2. ABORDĂRI TEHNOLOGICE ÎN
COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR (2
ore)
2.1.Asortimentul de mărfuri şi servicii
2.2.Categorii fundamentale de puncte de
vânzare
3. TEHNOLOGIA AMENAJĂRII
MAGAZINULUI (4 ore)
3.1. Politica comercială a magazinului
3.2. Spaţiul unui magazin - dimensionare,
planificare
3.3. Fluxul mărfurilor şi ambalajelor în
interiorul unui magazin
4. TEHNICI DE PREZENTARE A
MĂRFURILOR ÎN MAGAZIN (4 ore)
4.1. Feluri de etalare a mărfurilor
4.2. Tehnici de publicitate la locul de
vânzare
Bibliografie

Metode de
predare
• prelegerea
• dezbaterea

Observaţii
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului

•
•
•

prelegerea
dezbaterea
exerciţiul

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului

•
•
•

prelegerea
dezbaterea
exerciţiul

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului

•
•

prelegerea
exerciţiul

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului

1. Cohuţ Pop Ioana (coord.), Catană Adina, Tehnologie, organizare şi amenajare în comerţ,
Editura Universităţii din Oradea, 2010
2. Corodeanu Daniela, Merchandising. Teorie, metode şi instrumente pentru eficientizarea
punctului de vânzare, Editura Tehnopress, 2008
3. Costandache Mihaela, Ionescu A., Tehnici comerciale, Editura Pro Universitaria, Bucureşti,
2012
4. Criveanu Ion, Economia comerţului, Editura Universitaria, Craiova, 2013
5. Douminique Mouton, Gauderique Paris, Practica merchandisingului. Spaţiul de vânzări.
Oferta de produse. Comunicarea la locul de vânzare, Editura Polirom, Iaşi, 2009
6. Gyula-Laszlo Florian, Creşterea competitivităţii firmelor prin raţionalizareaânzărilor, Editura
ASE, Bucureşti, 2014
7. King George, Secretele vânzării. Cum să vinzi în orice situaţie, Editura Curtea Veche
Publishing, Bucureşti, 2012
8. Meghişan Flaviu, Economie comercială, Editura Universitaria, Craiova, 2013
9. Vendeuvre Frederic, Beaupre Phillipe, Cum să câştigi noi clienţi. Prospectarea comercială
eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2008
8.2. Seminar/Laborator*
1. Seminar organizatoric: prezentarea
obiectivelor disciplinei, a
competenţelor vizate, distribuirea
temelor si a referatelor ( 1 oră)

Metode de predare



dialogul
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Observaţii
Se stabilesc obligaţiile de
seminar ale studenţilor şi se
precizează criteriile ce vor fi
utilizate
în
evaluarea
rezultatelor învăţării

2. Punctul de vânzare. Metode de
determinare a ariei de atracţie
(2 ore)
3. Punctul de vânzare. Mărimea şi
structura asortimentului de mărfuri
(2 ore)
5. Metode de dimensionare a
raioanelor. Indicatori de analiză
privind fluxul clienţilor în spaţiul de
vânzare (2 ore)
7. Metode de etalare a mărfurilor în
vitrine şi rafturi (2 ore)




conversaţia euristică
dezbatere

Aplicaţii practice
Referat




conversaţia euristică
lucrul în grup

Aplicaţii practice
Referat




conversaţia euristică
dezbatere

Aplicaţii practice
Referat





conversaţia euristică
lucrul în grup
exerciţiul

Aplicaţii practice
Referat

8. Evaluare finală (2 ore)
Bibliografie:
1. Corodeanu Daniela, Merchandising. Teorie, metode şi instrumente pentru eficientizarea
punctului de vânzare, Editura Tehnopress, 2008
2. Douminique Mouton, Gauderique Paris, Practica merchandisingului. Spaţiul de
3. vânzări. Oferta de produse. Comunicarea la locul de vânzare, Editura Polirom, Iaşi,
4. 2009
5. Gyula-Laszlo Florian, Creşterea competitivităţii firmelor prin raţionalizarea vânzărilor, Editura
ASE, Bucureşti, 2014
6. King George, Secretele vânzării. Cum să vinzi în orice situaţie, Editura Curtea Veche
Publishing, Bucureşti, 2012
7. Meghişan Flaviu, Economie comercială, Editura Universitaria, Craiova, 2013
*NOTE:
1. Seminariile se vor desfăşura pe bază de referate, intervenţii directe, dezbateri, lucru în grup, aplicaţii
practice, studii de caz, activităţi care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Referatele vor fi realizate în echipă
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



Corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor economice însuşite la nivelul
disciplinei vor satisface aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniul economic.
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei vor
satisface aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.

Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi
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10. Evaluare:
Metode de evaluare:
pentru activităţile de seminar: participarea studentului la dezbateri, la aplicaţiile practice,
realizarea şi prezentarea referatului (50%).
pentru activităţile de curs - examen scris: calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte abordabile
în manieră explicativ-argumentativă (30%) + un subiect de analiză şi interpretare (20%)
Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice

Evaluare finală

5

1

2

0

%

0

% [Repartizate:

Activitate
laborator

scris

%

5

0

%

%

Proiect 2

oral

Cerinţe maxime (pentru nota 10)
Se acordă nota 10 în condiţiile în care studentul
face dovada stăpânirii tuturor conceptelor cu
care s-a operat pe parcursul semestrului.

Data completării

Semnătura titularului de curs

24. 09. 2016

Lect.univ.dr. Loredana Tuţă

Data avizării în Departament

%

Tema de casă

1)

Cerinţe minime (pentru nota 5)
Se acordă nota 5 în condiţiile în care studentul
face dovada stăpânirii unui minim de
cunoştinţe teoretice cu care s-a operat pe
parcursul semestrului.

0

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. Loredana Tuţă

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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0

%
]

%

FIŞA DISCIPLINEI
Analiza strategică a mediului concurenţial pentru afaceri

2016-2017
8. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Management si Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /
Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
II

Analiza strategică a mediului concurenţial
pentru afaceri
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
U P 0 6 S 4 O 0 7 5
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
V
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3.2. din care:
3.3. seminar / laborator /
3
curs: 1
proiect: 1+1
3.4. Total ore din planul de
3.5. din care:
3.6. seminar / laborator /
învăţământ 33
curs: 11
proiect: 22
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
42
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Număr credite
3
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

Elemente de Economia întreprinderii, Marketing

4.2. de competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Dotarea clasică a sălii de seminar

66

42 ore
10
10
14
3
2
3

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
6.1. Competenţe profesionale

6.2. Competenţe transversale

C.1. Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă
economică exercitată de mediul extern asupra
întreprinderii/ organizaţiei.
C.2. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza
relaţiei de influenţă exercitată de mediul extern asupra
întreprinderii/ organizaţiei
C.3. Elaborarea unui proiect de cercetare a relaţiei de
influenţă economică exercitată de mediul extern asupra
întreprinderii/ organizaţiei
C.4. Asistenţă pentru administrarea activităţii ansamblului
întreprinderii/ organizaţiei.
C.5. Administrarea activităţii
unei subdiviziuni din
structura întreprinderii/ organizaţiei.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii
profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o
echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru propria dezvoltare.

* Notă: Disciplina Analiza strategică a mediului concurenţial pentru afaceri iniţiază studenţii în procesul
de analiză strategică a mediului concurenţial. Aceasta urmăreşte familiarizarea cursanţilor cu
principalele metode de diagnosticare strategică a afacerii în contextul mediului concurenţial în cadrul
căruia evoluează şi însuşirea de către cursanţi a know-how-ului necesar diagnosticării şi evaluării afacerii
în mediul concurenţial. Cursanţii vor avea capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi fenomenelor
economice (în activitatea de analiză strategică), precum şi de elaborare de studii şi analize, oportunităţi
tehnico-economice, organizatorice şi de eficienţă a activităţilor pe care le desfăşoară – aspecte care
contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale specifice programului de studiu.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

Familiarizarea studenţilor cu procesul de analiză strategică a
întreprinderii în mediul concurenţial.

7.2. Obiectivele specifice

A. Obiective cognitive
18. Definirea corectă a obiectului de studiu al analizei
strategice şi corelarea cu celelalte discipline;
19. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, abordărilor,
teoriilor, modelelor şi metodelor din domeniul analizei
strategice;
20. Cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea printr-o gândire
interpretativă a conceptelor, proceselor, fenomenelor,
stărilor, ideilor şi tendinţelor în managementul strategic
ce implică activităţi de cercetare empirică supervizată;
21. Operarea cu conceptele fundamentale specifice analizei
strategice;
22. Însuşirea conceptului de gândire strategică în cadrul
afacerilor.
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B. Obiective procedurale
23. Selectarea informaţiilor economice relevante pentru
realizarea analizei strategice a mediului ambiant, în
vederea identificării oportunităţilor şi ameninţărilor;
24. Descrierea argumentată a metodologiilor de analiză şi
interpretare a informaţiilor economice în vederea
realizării analizei strategice;
25. Capacitatea de a fundamenta strategii viabile privind
dezvoltarea şi diversificarea mediului de afaceri, pe baza
informaţiilor economico-financiare din firme;
26. Capacitatea de a gestiona eficient schimbări şi alte
evenimente din organizaţii;
27. Capacitatea de a iniţia, derula şi finaliza proiecte de
cercetare ştiinţifică şi de a angaja parteneriate cu
organizaţii economice naţionale şi internaţionale.
C. Obiective atitudinale
10. Capacitatea de a lucra în echipă;
11. Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în
abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua
obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ
probleme, cu respectarea normelor deontologice
profesionale;
12. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte
organizaţionale variate.
8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de predare

Observaţii

Tema Nr. 1
CONŢINUTUL ŞI METODOLOGIA
ANALIZEI STRATEGICE A
ORGANIZAŢIEI ÎN MEDIUL
CONCURENŢIAL (2 ORE)
1.1. Întreprinderea – obiect al analizei strategice
şi mediul său concurenţial (1 oră)
1.2. Conţinutul şi metodologia cadru a analizei
strategice în mediul concurenţial (1 oră)

- prelegerea
- conversaţia
euristică
- dezbaterea cu
oponent imaginar

Prezentare power-point

- prelegerea
- conversaţia
euristică
- organizatorul grafic
- dezbaterea cu
oponent imaginar
- exercițiul

Prezentare power-point
Studii de caz
Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exerciţiului

TEMA Nr. 2
METODE DE ANALIZĂ STRATEGICĂ A
ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR (5
ORE)
2.1. Metode de analiză strategică bazate pe
evaluarea factorilor lanţului de activităţi
intern – extern ale organizaţiei (3 ore)
2.1.1. Segmentarea strategică a sectoarelor de
activitate
2.1.2. Analiza SWOT
2.1.3. Matricea BCG

2.2. Metode de analiză strategică bazate pe
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evaluarea criteriilor atractivităţii şi a forţei
afacerii pe piaţă (2 ore)
2.2.1. Matricea General Electric – Mc Kinsey
2.2.2. Matricea Royal Dutch – Shell
2.2.3. Matricea Artur D. Little şi Hofer

TEMA Nr. 3
ALTERNATIVE STRATEGICE ALE
ÎNTREPRINDERII ÎN MEDIUL
CONCURENŢIAL (4 ORE)

- prelegerea
- organizatorul grafic
- dezbaterea cu
oponent imaginar

3.1. Strategii de creştere (2 ore)
3.2. Strategii de consolidare (stabilitate) (1
oră)
3.3. Strategii defensive (1 oră)

Prezentare power-point

Bibliografie
1. Anghel Ioan, Evaluarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2010
2. Baicu Mariana – Managementul riscului în afaceri, Editura Fundația România de Mâine,
București, 2010
3. Băcanu, B., Management strategic în turism – Concepte şi studii de caz, Editura Polirom, Iaşi,
2009.
4. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrată, Editura A.S.E., București,
2014
5. Dalota Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016
6. Dumitrescu Mihail; Dumitrescu-Peculea Adelina - Strategii și management: dimensiuni socioumane contemporane, Editura Economică, București, 2014
7. Eschenbach Rolf, Siller Helmut – Controlling profesional. Concepte și instrumente, Editura
Economică, București, 2014
8. Gallo Carmine – Experiența APPLE - Secretele construirii unei relații pe termen lung cu clienții,
Editura Amaltea, București, 2015
9. Ghenea Marius - Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunităţi şi succes în afaceri,
Editura Universul Juridic, 2011
10. Kotler Philip, Pfoertsch Waldemar – Business-to-business Brand Management, Editura
Brandbuilders, București, 2016
11. Lencioni Patrick – Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015
12. Mauborgne, Renee, Strategia oceanului albastru. Cum să creezi un spaţiu de piaţă necontestat şi
să faci concurena irelevantă, Editura Economică, Bucureşti, 2015
13. Mihai, D., Drăghici, C. – Curs de analiză strategică şi simulări decizionale – vol. 1, Editura
Sitech, Craiova, 2009.
14. Popescu Dumitru Dan, Practical guide to company analysis, Editura A.S.E., București, 2011
15. Tanțău Adrian - Entrepreneurship. Gîndește inovator și pragmatic, Editura CH Beck, București,
2011.
8.2. Seminar/Laborator*

Metode de predare

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor
disciplinei şi a competenţelor vizate; prezentarea
generală a structurii proiectului ce trebuie elaborat
şi distribuirea temelor (2 ore)

 dialogul
 conversaţia euristică

Metodologia de realizare a studiilor de analiză
strategică a organizaţiei în mediul concurenţial (2

 dialogul
 conversaţia euristică
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Observaţii
Se stabilesc obligaţiile de
seminar ale studenţilor şi
se precizează criteriile ce
vor fi utilizate în
evaluarea rezultatelor
învăţării
Scurte prezentări în
power-point

ore)
Analiza corelată a capabilităţii strategice a
întreprinderii şi a mediului extern (2 ore)
Diagnosticarea situaţiei organizaţiei şi a prestaţiei
ei în cadrul mediului concurenţial în care
operează, pe baza analizei ratio-urilor economicofinanciare relevante (3 ore)








dialogul
conversaţia euristică
lucrul în grup
conversaţia euristică
organizatorul grafic
dezbaterea cu
oponent imaginar
 exerciţiul

Analiza atractivităţii principalelor domenii de
analiză strategică (DAS) ale întreprinderii (3 ore)

 conversaţia euristică
 exerciţiul
 lucrul în grup

Studii de caz – Analiza corelată a capabilităţii
strategice a întreprinderii şi a caracteristicilor
mediului său extern (10 ore):
- selectarea domeniilor de analiză strategică
(1 oră);
- stabilirea tipului de strategie pentru fiecare
DAS (1 oră);
- aplicarea modelelor matriceale de analiză:
▪ analiza SWOT la organizaţii
reprezentative pentru diferite sectoare
de activitate (2 ore);
▪ matricea BCG de analiză a portofoliului
de produse/servicii ale întreprinderii (2
ore);
▪ matricea General Electric – Mc Kinsey
(1 oră);
▪ matricea Artur D. Little (1 oră);
▪ matricea Royal Dutch (1 oră);
▪ matricea Hofel – Schendel a ciclului de
viaţă al industriei (1 oră).

 dialogul
 conversaţia euristică
 dezbaterea cu
oponent imaginar
 organizatorul grafic
 exerciţiul
 lucrul în grup

Scurte prezentări în
power-point
Studii de caz
Scurte prezentări în
power-point pentru
descrierea studiilor de caz
Simulări pe computer
Studii de caz
Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea exerciţiilor
Studii de caz

Scurte prezentări în
power-point pentru
descrierea studiilor de caz
Simulări pe computer
Studii de caz

Bibliografie
1. Anghel Ioan, Evaluarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2010
2. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrată, Editura A.S.E., București,
2014
3. Dalota Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016
4. Dumitrescu Mihail; Dumitrescu-Peculea Adelina - Strategii și management: dimensiuni socioumane contemporane, Editura Economică, București, 2014
5. Eschenbach Rolf, Siller Helmut – Controlling profesional. Concepte și instrumente, Editura
Economică, București, 2014
6. Gallo Carmine – Experiența APPLE - Secretele construirii unei relații pe termen lung cu clienții,
Editura Amaltea, București, 2015
7. Kotler Philip, Pfoertsch Waldemar – Business-to-business Brand Management, Editura
Brandbuilders, București, 2016
8. Lencioni Patrick – Cinci tentații ale unui CEO, Editura Litera, București, 2015
9. Mauborgne, Renee, Strategia oceanului albastru. Cum să creezi un spaţiu de piaţă necontestat şi
să faci concurena irelevantă, Editura Economică, Bucureşti, 2015
10. Mihai, D., Drăghici, C. – Curs de analiză strategică şi simulări decizionale – vol. 1, Editura
Sitech, Craiova, 2009
11. Popescu Dumitru Dan, Practical guide to company analysis, Editura A.S.E., București, 2011
12. Urbain Caroline, Le Gall-Ely Marine, Pretul şi strategia de marketing, Editura CH Beck,
Bucureşti, 2011.
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*NOTE:
1. Seminariile se vor desfăşura pe bază de exerciţiu, lucru în grup, conversaţie, activităţi care vor fi luate
în considerare la evaluarea finală.
2. Pe baza activităţii de seminar, studenţii trebuie să elaboreze şi un proiect. Lucrările vor fi realizate
individual.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de analiză strategică a mediului
concurenţial vor satisface aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniul economic;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.



Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activităţile de seminar şi laborator: evaluarea lucrărilor individuale şi a participării la
dezbateri de analiză şi interpretare + evaluare periodică;



pentru activităţile de curs – examen scris: calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte
abordabile în manieră explicativ – argumentativă (5%) + un subiect de analiză şi interpretare
(5%).

Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

1

2

3

0

%

0

% [Repartizate:

0

%

Activitate
laborator

Tema de casa
scris

%

%

1

0

%

Proiect 4
oral

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

Cunoaşterea principalelor metode de
diagnosticare strategică a afacerii în contextul
mediului concurenţial în cadrul căruia
evoluează şi elaborarea proiectului
individual.

Stăpânirea, în totalitate, a competenţelor
testate prin sistemul de evaluare anunţat

0
%
]

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

01 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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%

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela Mihai

72

FIŞA DISCIPLINEI
Managementul mediului
2016 - 2017
9. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /
Economist

10. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
2.5. Semestrul
II
II

Managementul mediului
Lect. univ. dr. Popescu Emilia
Lect. univ. dr. Popescu Emilia
U P 0 6 S 4 O 0 7 6
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
V
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
2
3.4. Total ore din planul de
învăţământ 22
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 1
3.5. din care:
curs: 11

3.3. seminar/laborator:
1
3.6. seminar/laborator:
11

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
28
3.8. Total ore pe semestru
50
3.9. Număr credite
2
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Management, Studiul mărfurilor
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

dotare a sălii de curs cu videoproiector
dotarea laboratorului cu instrumentarul necesar
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28
ore
8
8
8
2
2

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)*
6.1. Competenţe
profesionale

6.2. Competenţe
transversale

C.1. Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice privind
influenţa mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C.2. Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică exercitată
de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de
influenţă exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei.
C.4. Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/ sau rezolvării unei
probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de mediul
extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C.5. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/
organizației.
C.6. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura
întreprinderii/ organizaţiei
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in
cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă
în cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

* Notă: Disciplina Managementul mediului iniţiază studenţii în fundamentele teoretice ale ştiinţei mediului,
familiarizându-i cu principalele concepte, proceduri şi instrumente de protecția mediului – aspect care contribuie la
dezvoltarea tuturor competenţelor profesionale şi transversale specifice programului de studiu.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul
general al disciplinei
7.2. Obiectivele
specifice

Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor cursanţilor în fundamentarea
deciziilor economice, corelat cu cele ecologice.
A. Obiective cognitive
23. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de managementul mediului;
24. Eleborarea şi operaţionalizarea politicilor de mediu pentru
susţinerea dezvoltării durabile;
25. Folosirea analizei cost beneficiu pentru îmbunătăţirea
reglementărilor de mediu în realizarea politicilor de mediu;
26. Fundamentarea deciziilor economice corelat cu cele ecologice.
27. Definirea corectă a obiectului de studiu al disciplinei
„Managementul medului” şi stabilirea relaţiilor pe care aceasta le
are cu alte ştiinţe economice;
B. Obiective procedurale
28. Elaborarea proiectelor şi lucrărilor în echipă la nivel de firmă.
29. Rezolvarea de aplicaţii şi lucrări practice privind utilizarea
sistemelor expert în gestionarea resurselor naturale;
30. Prognozarea, prelucrarea, depozitarea, reciclarea şi valorificarea
deşeurilor de ambalaje.
31. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de
învăţare;
C. Obiective atitudinale
10. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului
deontologic al profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice
explicite, specifice specialistului în managementul mediului.
11. Cooperarea în echipe de lucru pentru întocmirea proiectelor;
12. Capacitatea de a formula şi susţine opinii personale.
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8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Imaginea, funcţionalitatea şi rolul
managementului mediului. Noţiuni despre
mediu. Mediul şi schimbările economice.
2. Domeniile politicii de mediu. Mijloace
şi instrumente ale politicii de mediu.
3. Reglementări de mediu. Instrumente
financiar-economice.
Fondul
pentru
mediu
(2 ore)
4. Managementul implementării politicii
de mediu. Linii directoare în procesul de
formulare a politicii. Abordări alternative.
5. Analiza cost-beneficiu. Costuri externe.
Descriptori ai beneficiilor de mediu.
Costuri şi beneficii directe.
6. Monitoringul mediului. Obiective.
Tipuri de activităţi. Modul de ierarhizare a
atribuţiilor în SMIR (2 ore)
6. Reglementări privind calitatea
factorilor de mediu. Indicatori şi
reglementări privind calitatea factorului
sol, aer, apă şi sănătatea populaţiei.
7. Auditul de mediu. Linii directoare
pentru auditul de mediu. Principii
generale (ISO/DIS 14010).
8. linii directoare pentru auditukl de
mediu. Criterii de calificare pentru
examinatorii de mediu (ISO/DIS 14012)
(2 ore)
9. Aspecte generale. Funcţii ale
managementului de mediu
10. Sisteme de management de mediu
11. Sistemul de managementul mediului –
Standardul ISO/DIS 14004 (2 ore)
12. Legislaţia în domeniul pritecţiei
mediului şi autorizării activităţilor cu
impact asupra mediului
13. Managementul tehnologiilor de proces
în relaţie cu mediul (2 ore)
14. Avize de risc industrial şi urgenţe de
mediu. Reconstrucţia ecologică.
Marketingul ecologic şi piaţa
ecoindustriilor (1 oră)

Metode de predare







Prelegerea
Demonstraţia didactică
Conversaţia
Abordarea euristică
Expunerea sistematică
Demonstraţia didactică

Observaţii
Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului reflectiv

 Expunerea sistematică
 Demonstraţia didactică
 Conversaţia

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului reflectiv

 Expunerea sistematică
 Conversaţia

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului reflectiv






Conversaţia
Demonstraţia didactică
Problematizarea
Expunerea sistematică

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului reflectiv

 Expunerea sistematică
 Demonstraţia didactică
 Conversaţia

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului reflectiv

 Expunerea sistematică
 Demonstraţia didactică
 Conversaţia

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului reflectiv

 Expunerea sistematică
 Demonstraţia didactică
 Conversaţia

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiului reflectiv
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Bibliografie
1. Apostol, T., Badea, A., Istrate, I., Ecologizarea solurilor, Ed. Politehnica Press, București, 2011
2. Burcă, S., Măicăneanu, A., Indolean, C., Stanca, M., Tehnologie chimică organică, Tehnologii de
depoluare a mediului. Aplicații de laborator, Ed. Babeș-Bolyai, Cluj Napoca, 2013
3. Curtean – Bănăduc, A., Degradarea și protecția mediului, note de curs, Ed. Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2013
4. Drochioiu, G., Grădinaru, R., V., Rîșca, I-M., Mangalagiu, I., Toxicologie. Aplicații în protecția
mediului, industrie, agricultură, biologie și criminalistică, Ed. Univ. A. I. Cuza, Iași, 2013
5. Ioja, C., Nita, M., R., Vanau, G., Managementul conflictelor de mediu, Ed.Universității București,
2015
6. Mihai, M., Modrogan, C., Orbuleț, O., Miron, A., Costache, C., Aplicații în tratarea și epurarea
apelor, Ed. Politehnica Press, București, 2013
7. Emilia Popescu – Managementul mediului, Ed. Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, Sibiu, 2014
8. Emilia Popescu – Noţiuni de managementul mediului, Ed. Alma Mater, Sibiu 2015
9. Voiculescu, M., Poluarea și protecția mediului, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2012
8.2. Seminar/Laborator*
Metode de predare
Observaţii
1. Organizarea şi eficienţa activităţii Agenţiei
pentru protecţia mediului. Structura
În cadrul acestei şedinţe se
organizatorică a APM.
stabilesc obligaţiile de
2. Relaţii cu alte structuri având atribuţii în
seminar ale studenţilor şi
 Problematizare
managementul mediului
se precizează criteriile ce
 Conversaţia
3. Eficienţa sistemului informaţional de
vor fi utilizate în evaluarea
 Lucrări practice
monitoring al apei. Strustura sistemului
rezultatelor învăţării
informaţional. Organizarea şi
Aplicaţii
operaţionalizarea sistemului informaţional
Studii de caz
(2 ore )
4. Evaluarea metabolismului sistemului de tip
industrialEvaluarea metabolismului sistemului
de tip industrial
5. Managementul deşeurilor. Operatori în
 Conversaţia
managementul deşeurilor şi identificarea
 Problematizare
surselor de generare.
 Exerciţiul
Aplicaţii
6. Prognoza, prelucrarea, depozitarea,
 Lucrul în grup
Teme de casă
reciclarea şi valorificarea dezeurilor de
 Prezentări teme de
ambalaje.
casă
7. Utilizarea sistemelor expert în gestionarea
resurselor naturale (pe exemplul resurselor de
apă).
(2 ore)
8. Noţiunea de sistem expert. Obiectivele,
arhitectura şi caracteristicile sistemului expert.  Conversaţia
9. Concepte de bază ale sistemelor expert.
 Problematizare
Aplicaţii
Aplicaţiile sistemelor expert
 Exerciţii
10. Avantajele şi limitele sistemelor expert.
 Lucrul în grup
(2 ore )
11. Posibilităţi de utilizare a sistemelor expert
în managementul calităţii apelor continentale
 Exerciţii
Teme de casă
de suprafaţă.
 Lucrul în grup
Aplicaţii
12. Evaluarea sistemului decizional de mediu
 Prezentări teme de
Teme de casă
la nivel microeconomic.
casă
(2 ore )
13. Contabilitatea mediului, mijloc de
 Exerciţiul
Aplicaţii
fundamentare a deciziei de mediu.
 Abordare euristică
Studii de caz
(2 ore)
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 Exerciţii
 Lucrul în grup

14. Analiza ciclului de viaţă. Definirea
obiectivelor analizei ciclului de viaţă.

Teme de casă

(1 oră)
Bibliografie
1. Curtean – Bănăduc, A., Degradarea și protecția mediului, note de curs, Ed. Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2013
2. Ioja, C., Nita, M., R., Vanau, G., Managementul conflictelor de mediu, Ed.Universității București,
2015
3. Mihai, M., Modrogan, C., Orbuleț, O., Miron, A., Costache, C., Aplicații în tratarea și epurarea
apelor, Ed. Politehnica Press, București, 2013
4. Emilia Popescu – Managementul mediului, Ed. Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, Sibiu, 2014
5. Emilia Popescu – Noţiuni de managementul mediului, Ed. Alma Mater, Sibiu 2015
*NOTE:
1. Seminariile se vor desfăşura pe baza intervenţiilor directe, dezbateri, lucru în grup etc, activităţi care
vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Proiectele vor fi realizate în echipă
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din domeniul
administrării afacerilor
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din mediul de
afaceri

Notă: Periodic, va fi evaluat gradul de satisfacţie al reprezentanţilor comunităţii academice şi al
angajatorilor faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţii
programului de studiu Administrarea afacerilor.
10. Evaluare:
Metode de evaluare:


pentru activităţile de seminar şi proiect: analiza produselor şi intervenţiilor studentului în
activităţile de seminar şi evaluări periodice + participarea la realizarea şi prezentarea proiectului
la elaborarea căruia se vor folosi cel puţin 4 surse bibliografice)



pentru activităţile de curs - examen scris: calitatea şi coerenţa a două subiecte abordabile în
manieră explicativ -argumentativă (10%)

Evaluare finală
Prezenţa

Evaluări periodice

%

Activitate
seminar
3

0

3

%

0

%

Activitate
laborator

Tema de casa 1
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0

%

%

Proiect 2

0

%

Evaluare finală

1

0

% [Repartizate:

scris

1)

Cerinţe minime (pentru nota 5)
Cunoaşterea principalelor concepte specifice
managementului mediului

1

0

%

oral

%
]

Cerinţe maxime (pentru nota 10)
Stăpânirea, în totalitate, a competenţelor
testate prin sistemul de evaluare anunţat

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

23 septembrie 2016

Lect. univ. dr. Emilia POPESCU

Lect. univ. dr. Emilia POPESCU

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
Practică de specialitate

2016-2017
11. Date despre program
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii / Calificarea

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe Economice și Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /
Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar

2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de studiu
II

2.5. Semestrul
II

Practică de specialitate
Lect. univ. dr. Dascălu Nicoleta
U P 0 6 S 4 O 0 7 7
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei:
C
Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
3.2. din care:
3.3. seminar / laborator / proiect:
3 săpt. X 28 ore = 84 ore
curs: 3 săpt. X 28 ore = 84 ore
3.4. Total ore din planul de
3.5. din care:
3.6. seminar / laborator / proiect:
învăţământ 84
curs: 84
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
84
3.8. Total ore pe semestru
3
3.9. Număr credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

Elemente de Management, Marketing, Economia
întreprinderii, Managementul proiectelor în afaceri

4.2. de competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Nu este cazul
Nu este cazul
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ore
-

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
6.1. Competenţe profesionale

C.1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind
interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
C.2.
Asistență
pentru
administrarea
ansamblului întreprinderii/ organizației

activității

C.3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din
structura întreprinderii/ organizaţiei
C.4. Elaborarea de portofolii strategice antreprenoriale
optime funcţionării şi dezvoltării unităţilor din domeniul
comerţului, turismului şi industriei ospitalităţii
C.5. Asistenţă în managementul resurselor umane
C.6. Utilizarea bazelor de date specifice administrării
afacerilor.
6.2. Competenţe transversale

CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională
pentru luarea deciziilor şi realizarea independentă sau în
grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de
muncă.
CT2. Planificarea şi organizarea resurselor umane în
cadrul unui grup sau a unei organizaţii, în condiţii de
conştientizare a responsabilităţii pentru rezultatele
profesionale.

CT3. Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea
premisele de progres în carieră şi adaptare a propriilor
competenţe profesionale şi manageriale la dinamica
mediului economic.
* Notă: Disciplina Practica de specialitate familiarizează studenții cu modul de organizare, structurare şi
funcţionare a întreprinderilor şi a principalelor compartimente ale acestora, cu relaţiile existente între
aceste compartimente, dar şi între întreprindere şi mediul înconjurător – aspect care contribuie la
dezvoltarea tuturor competenţelor profesionale şi transversale specifice programului de studiu.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Familiarizarea masteranzilor cu problematica organizării şi
gestionării activităţii întreprinderii de comerţ / turism / servicii
de ospitalitate.
A. Obiective procedurale
32. Abilitatea de a interpreta printr-o gândire logică
aspectele legate de organizarea şi funcţionarea
societăţilor comerciale;
33. Însuşirea de către cursanţi a know-how-ului necesar
gestionării întreprinderii, prin metode şi tehnici
utilizate de practică, menite să dezvolte acestora
spiritul de acţiune, precum şi capacitatea de a gestiona
cu maximum de responsabilitate şi eficienţă procesul
muncii în cadrul organizaţiilor;
34. Capacitatea de concepere şi conducere a proceselor
specifice;
35. Selectarea informaţiilor economice relevante pentru
soluţionarea diverselor probleme concrete şi utilizarea
lor integrată în fundamentarea deciziei optime.
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C. Obiective atitudinale
13. Facilitarea integrării în viaţa profesională;
14. Capacitatea de a lucra în echipă;
15. Cultivarea unor atitudini constructive în contexte
organizaţionale variate.
8. Conţinuturi
Metode de
predare
1. Prezentarea, descrierea şi caracterizarea firmei  conversaţia
şi a activităţii curente (8 ore):
euristică
- elementele de identificare a firmei, cadrul  lucrul în grup
legislativ, statutul juridic, capitalul social al
firmei;
- scurt istoric al firmei;
- obiectul de activitate al firmei;
- capacitatea de producţie (dacă este o firmă din
domeniul producţiei), serviciile prestate (dacă
este o firmă din domeniul serviciilor);
- modul de organizare şi conducere a firmei;
- analiza activităţilor curente desfăşurate de
firmă;
- sistemul de organizare şi coordonare a
activităţilor.
2. Analiza modului de organizare a activităţii  conversaţia
firmei (8 ore):
euristică
- structura organizatorică de ansamblu a firmei  exerciţiul
şi organigrama unităţii: număr de angajaţi  lucrul în grup
(permanenţi si sezonieri, nivel de pregătire,
funcţii deţinute, grupe de vârstă), atribuţii;
- structura organizatorică a principalelor
subdiviziuni ale firmei;
- relaţiile organizatorice implicate;
- personalul de conducere şi execuţie, fişe de
post, Regulament de organizare şi funcţionare,
alte regulamente interne;
- organizarea procesuală a firmei;
- funcţiunile firmei – modul de manifestare şi
exercitare (cercetare-dezvoltare, producţie –
dacă este cazul, comercială, financiarcontabilă şi de personal)
- contribuţia principalelor componente ale
organizării
procesuale
la
realizarea
obiectivelor firmei.
3. Analiza stării actuale a sistemului de  conversaţia
management al firmei (8 ore):
euristică
- studiul actualului sistem de management –  exerciţiul
procesele de conducere şi de execuţie,  lucrul în grup
exercitarea
funcţiilor
managementului
(previziune,
organizare,
coordonare,
antrenare, control-evaluare);
- analiza subsistemului organizatoric al entităţii
– organigrama, personalul de conducere şi
execuţie, fişe de post, Regulament de
Seminar/Laborator*
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Observaţii
Consultarea documentelor
oficiale – statutul firmei;
organigrama;
Regulamentul de
organizare şi funcţionare;
Regulamentul de ordine
internă; fişe de post;
diagrame de relaţii etc.
■ Fascicol din lucrarea
practică

Discuţii cu tutorele şi
consultarea documentelor
din care reies
particularităţile
subsistemului
organizatoric.
■ Fascicol din lucrarea
practică

Discuţii cu tutorele în
vederea identificării
particularităţilor
subsistemelor componente
ale sistemului de
management şi
identificarea unor
posibilităţi de
perfecţionare a acestora.
■ Fascicol din lucrarea

organizare şi funcţionare, alte regulamente
interne;
- analiza subsistemului informaţional al entităţii
– sistemul informaţional, sistemul informatic,
fluxuri şi circuite informaţionale, modalităţi
de stocare şi vehiculare a datelor;
- analiza subsistemului decizional al entităţii –
respectarea cerinţelor de raţionalitate privind
decizia şi a metodologiei de fundamentare,
adoptare şi implementare;
- analiza
subsistemului
metodologic
al
sistemului de management – sisteme, metode
si tehnici de conducere utilizate în cadrul
entităţii studiate.
4. Analiza mediului intern al firmei (8 ore):
- stadiul actual, disfuncţionalităţi, propuneri de
îmbunătăţire;
- generalităţi referitoare la situaţia financiară a
firmei;
- descrierea produselor/serviciilor, a proceselor
tehnologice desfăşurate; logistica firmei;
dotări: echipamente de birotică, mijloace
de transport; spaţii de prestare a
serviciilor, depozitare ş.a;
- pragul de rentabilitate la nivelul firmei,
precum şi pragul de rentabilitate pentru un
produs sau serviciu prestat de firmă;
- analiza performanţelor strategiei comerciale;
- resursele umane implicate;
- descrierea
climatului
şi
culturii
organizaţionale;
- procesarea
documentelor
din
cadrul
companiei;
- interpretarea dinamicii mediului intern.
5. Analiza micromediului firmei (8 ore):
- furnizorii,
prestatorii
de
servici
şi
intermediarii – modul de organizare a
relaţiilor firmei cu furnizorii (relaţii
precontractuale, relaţii contractuale şi relaţii
postcontractuale);
- concurenţii – structura pieţei vizate;
- clienţii unităţii: numărul acestora pe ultimii 5
ani (un grafic sugestiv în acest sens);
structura acestora după caracteristicile sociale
(vârstă, sex, venituri, pregătire, domiciliu
etc.), după calea de achiziţionare, după
frecvenţa achiziţiilor etc;
- organismele publice (atitudinea publicului,
mass-media, instituţii locale, organizaţii
cetăţeneşti, ONG-uri ş.a.).
6. Analiza macromediului firmei (4 ore):
- analiza STEP;
- contextul legislativ şi ecologic şi impactul său
asupra firmei;
- oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă
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practică

 conversaţia
euristică
 lucrul în grup
 exerciţiul

Consultarea documentelor
oficiale şi discuţii cu
tutorele în vederea
identificării, analizei şi
interpretării relaţiilor
organizatorice implicate şi
a contribuţiei
subdiviziunilor
întreprinderii la realizarea
obiectivelor firmei.
■ Fascicol din lucrarea
practică

 conversaţia
euristică
 lucrul în grup
 exerciţiul

Consultarea documentelor
oficiale şi discuţii cu
tutorele în vederea
identificării factorilor
micromediului (clienţi,
furnizori, concurenţi etc.)
şi analiza influenţei
exercitate de aceştia asupra
întreprinderii.
■ Fascicol din lucrarea
practică

 conversaţia
euristică
 lucrul în grup.

Discuţii cu tutorele în
vederea identificării
particularităţilor
determinanţilor contextuali
ai macromediului şi

firma;
7. Formularea de alternative de dezvoltare a
afacerii, pe baza analizei SWOT a firmei
/magazinului de bricolaj şi demonstrarea
relevanţei acestora, cu referire la realităţile
economice naţionale, europene şi globale (8
ore):
- analiza
factorilor
interni/evaluarea
potenţialului întreprinderii – concretizată în
identificarea punctelor forte (strenghts) şi a
punctelor slabe (weaknesses);
- analiza factorilor externi, desprinzându-se
oportunităţile (opportunities) şi ameninţările
(threats) cu care organizaţia se confruntă;
- formularea alternativelor strategice, pe baza
matricei de diagnosticare strategică SWOT.
8. Identificarea şi fundamentarea strategiilor
firmei prin prisma mediului ambiant (8 ore):
- viziunea şi misiunea firmei;
- prezentarea obiectivelor fundamentale;
- opţiunile strategice ale firmei (mijloace de
realizare a obiectivelor);
- resurse necesare;
- termene intermediare şi finale de realizare a
obiectivelor;
- avantajul competitiv al organizaţiei.

 conversaţia
euristică
 exerciţiul
 lucrul în grup

 conversaţia
euristică
 lucrul în grup
 exerciţiul

9. Strategii şi politici implementate în cadrul  conversaţia
firmei (8 ore):
euristică
- tacticile adoptate şi politicile aferente  lucrul în grup
principalelor domenii ale activităţii firmei;
 exerciţiul
- tipul de strategie managerială abordată;
- politica sistemului informaţional;
- politica de personal;
- managementul stocurilor de marfă;
- managementul creanţelor şi disponibilităţilor
băneşti la nivelul firmei;
- dezvoltarea / diversificarea producţiei şi/sau a
activităţilor.
10. Elaborarea planului de marketing al firmei (8  conversaţia
ore):
euristică
- politica de produs;
 exerciţiul
- politica de distribuţie;
 lucrul în grup
- politica de preţ: nivelul şi modul de stabilire a
comisioanelor, preţurilor, tarifelor practicate
de societate;
- politica de comunicare: fundamentarea
bugetului, modalităţi de promovare a ofertei;
structura mixului de comunicare;
- politica forţei de vânzare.
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interpretării lor.
■ Fascicol din lucrarea
practică
Consultarea documentelor
oficiale şi discuţii cu
tutorele în vederea
identificării punctelor forte
şi a punctelor slabe ale
firmei, precum şi a
principalelor oportunităţi
şi ameninţări şi formularea
de alternative strategice de
dezvoltare a afacerii.
■ Fascicol din lucrarea
practică

Discuţii cu tutorele şi
consultarea documentelor
din care reies obiectivele
pe termen scurt, mediu şi
lung ale firmei, analiza
realităţii lor şi formularea
propunerilor de
perfecţionare a strategiei
firmei, prin reconsiderarea
componentelor acesteia.
■ Fascicol din lucrarea
practică
Discuţii cu tutorele şi
consultarea documentelor
privind detalierea
strategiei de ansamblu în
politici specifice
domeniilor principale ale
activităţii firmei,
Interpretarea rezultatelor
analizelor şi formularea
concluziilor în urma
observaţiilor personale cu
privire la politicile firmei.
■ Fascicol din lucrarea
practică
Consultarea documentelor
specifice funcţiunii
comerciale a firmei şi
discuţii cu tutorele din care
reies particularităţile
relaţiilor cu furnizorii,
piaţa, clienţi existenţi şi
potenţiali, concurenţii,
elementelor aferente
ciclului de comunicare şi
orientare către clienţi.

11. Aprecieri privind relaţionarea firmei cu mediul  conversaţia
extern. Sugestii de îmbunătăţire a activităţii (8
euristică
ore):
 lucrul în grup
- comunicare şi orientare către clienţi;
- atribuţiile profesionale ale consultanţilor
vânzări, agenţilor de vânzări şi lucrători
comerciali;
de
promovare
a
- strategia
produselor/serviciilor; materiale şi modalităţi
de promovare a
ofertei/ produselor
comercializate (exemplificare cu pliante si
alte materiale, acţiuni de promovare a
vânzărilor-oferte speciale si altele);
de performanţă.
- evoluţia indicatorilor
Oportunităţi de dezvoltare. Proiecte de viitor
ale unităţii.
Bibliografie

■ Fascicol din lucrarea
practică
Analiza dinamică a
mediului de afaceri pe
pieţele unde firma ar dori
să se extindă şi
evidenţierea elementelor
aferente strategiei de
atragere a clienţilor, pe
baza discuţiilor cu tutorele.
■ Fascicol din lucrarea
practică

16. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrata, Editura A.S.E., București,
2014
17. Dalota Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016
18. Dumitrescu Mihail; Dumitrescu-Peculea Adelina - Strategii și management: dimensiuni socioumane contemporane, Editura Economică, București, 2014
19. Eschenbach Rolf, Siller Helmut – Controlling profesional. Concepte și instrumente, Editura
Economică, București, 2014
20. Ghenea Marius - Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunităţi şi succes în afaceri, Editura
Universul Juridic, 2011
21. Mihai D., Brutu M., Management – Fundamente teoretice. Teste grilă. Aplicaţii, Editura
Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014
22. Mihai D., Brutu M.,, Managementul aprovizionării şi vânzării – Fundamente teoretice şi teste
grilă, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2014
23. Militaru, Gh. – Managementul serviciilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
24. Popescu Dumitru Dan, Practical guide to company analysis, Editura A.S.E., București, 2011
25. Secară Carmen - Tendinţe şi practică în domeniul managementului resurselor umane, Editura
Sitech, Craiova, 2014
*NOTE:
1. Stagiul de practică se va desfăşura în cadrul unui agent economic – partener de practică, pe bază de
exerciţiu, lucru în grup, conversaţie, activităţi care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Lucrările vor fi realizate individual.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor specifice administrării afacerilor în comerţ,
turism şi servicii de ospitalitate vor satisface aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din
domeniul economic;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi aprofundate la nivelul disciplinei – vor satisface
aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.

Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
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10. Evaluare
Finalizarea activităţii de practică:
Practica se finalizează cu susţinerea colocviului de practică, la care studenţii vor prezenta:
a) Adeverinţa eliberată de unitatea la care au efectuat practică, cu precizarea numărului de ore efectuate
– 84 ore, compartimentul în care s-a desfăşurat stagiul de practică şi calificativul primit;
b) Caietul de practică - completat pe parcursul perioadei de practică;
c) Proiectul de practică, întocmit în conformitate cu precizările anterioare.
Componentele b şi c vor fi spiralate sau incluse într-un dosar.
Nota atribuită în urma evaluării se stabileşte după următoarele criterii:
- analiza caietului de practică prezentat de către student;
- relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea profesională, în raport cu Fişa disciplinei de practică;
- forma de prezentare, conţinutul şi valoarea rezultatelor obţinute prin efectuarea temei de studiu aleasă
sau a proiectului de cercetare elaborat;
- deprinderile şi cunoştinţele dobândite, calificativul obţinut la evaluarea în întreprinderea gazdă;
- evaluarea modului de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de evaluare.
Metode de evaluare:
- pentru activităţile practice - nota acordată de către tutorele desemnat de partenerul unde se desfăşoară
practica de specialitate;
- pentru activităţile de proiect: nota acordată de comisia de evaluare.

Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
practică

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

4
%

3

0

0

%

Tema de casă

% [Repartizate:

scris

Activitate
laborator
%
%

%
Proiect 3
oral

3

0

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

Respectarea orarului de efectuare a practicii la
agentul economic repartizat (în proporţie de minim
75 %) şi elaborarea şi susţinerea unui proiect de
practică, conform tematicii convenite cu tutorele de
practică, evaluat cu minim nota 5.

Stăpânirea, în totalitate, a competenţelor
testate prin sistemul de evaluare anunţat

Data completării

Semnătura titularului de disciplină

28 septembrie 2016

Lect. univ. dr. Dascălu Nicoleta

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ . dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
Managementul riscului în afaceri

2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3.Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
2.4. Codul disciplinei
2.5. Anul de
2.5. Semestrul
studiu II
II

Managementul riscului în afaceri
Lect. univ. dr. Nicoleta DASCĂLU
Lect. univ. dr. Nicoleta DASCĂLU
U P 0 6 S 4 A 0 7 8.2
Tipul de evaluare
2.6. Regimul disciplinei :
V
Opțională

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână:
4
3.4. Total ore din planul de
învăţământ: 44
Distribuţia fondului de timp

3.2. din care:
curs: 2
3.5. din care:
curs: 22

3.3. seminar / laborator:
2
3.6. seminar / laborator:
22

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
81
3.8. Total ore pe semestru
125
3.9. Număr credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

Elemente de management, finanțe și economie
Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Dotare a sălii de curs cu videoproiector
Dotarea clasică a sălii de seminar
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81
ore
20
20
30
6
3
2

6. Competenţe specifice acumulate (vizate prin programul de studiu)
6.1. Competenţe profesionale C.1. Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică
exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C.2. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de
influenţă exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/
organizaţiei
C.3. Evaluarea critic-constructivă a explicării şi/ sau rezolvării unei
probleme vizând relaţia de influenţă economică exercitată de mediul
extern asupra întreprinderii/ organizaţiei
C.4. Elaborarea unui proiect de cercetare a relaţiei de influenţă
economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/
organizaţiei
C.5. Asistență pentru administrarea activității ansamblului
întreprinderii/ organizației
6.2. Competenţe transversale CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale
în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi
responsabilă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă
plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă
eficientă în cadrul echipei.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi
valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru
propria dezvoltare
* Notă: Disciplina Management riscului în afaceri iniţiază studenţii în definirea cu precizie a conceptelor
cu care se operează în domeniul managementului riscului și facilitează înţelegerea necesităţii obiective a
Planului de Management al Riscului şi stabilirea acțiunilor de reacție la risc, precum și alegerea
metodelor de tratare a riscurilor.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei
7.2. Obiectivele specifice

Însuşirea de către studenţi a principalelor fundamente teoretice și
operaționale ale Managementului riscului în afaceri.
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de
bază ale managementului riscurilor și a modului de utilizare a
lor în cadrul firmelor
2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi
interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese,
proiecte etc. asociate managementului riscurilor
B. Obiective procedurale
1. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare,
pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese,
programe, proiecte, concepte, metode şi teorii;
2. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor
principii şi metode consacrate în domeniu
3. Recunoașterea conceptelor de bază ale managementul
riscului;
4. Recunoașterea etapelor de identificării şi evaluare a riscului
întreprinderii;
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5. Utilizarea corectă a metodelor de finanţare a riscului;
6. Recunoașterea etapelor de control al riscului;
7. Capacitatea de structurare a cunoştinţelor despre procesele
managementului riscului în afaceri;
8. Capacitatea de a selecta materialele analizei mediei intern şi
extern;
9. Capacitatea de a elabora deciziile pentru organizarea
activităţilor de management al riscului.
C. Obiective atitudinale
1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea elementelor,
etapelor, proceselor, activităţilor analiză a riscurilor, prin
implementarea metodelor şi modelelor cercetate şi
interpretarea lor
2. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii
de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată
3. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în
echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate
4. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea
eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru
dezvoltarea personală şi profesională
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Riscul in cadrul unei firme - probabilitatea
de manifestare – 2 ore
1.1. Cum putem constientiza importanta prezentei
riscului in firma
1.2. Cum putem intelege riscul?
1.2.1. Metode simple prin care putem
intelege ce este riscul
1.2.2. Cum ne influenteaza riscul in luarea
deciziilor
1.3. Cum putem transforma riscul in oportunitate
1.4. Motivele si situatiile care duc la aparitia
riscului in firma
1.5. Ce nivel de risc putem accepta in firma?
2. Tipurile de riscuri si cum se manifesta
concret in firma – 4 ore
2.1. Tipuri de riscuri care se pot manifesta in
firma
2.2. Cum putem intelege riscurile afacerii
2.2.1. Riscul de management
2.2.2. Riscul de brand si reputatie
2.2.3. Riscul reprezentat de concurenta
2.2.4. Riscul generat de clientela
2.2.5. Riscul indus de furnizori
2.2.6. Riscul de faliment
2.3. Cum ne influenteaza riscurile operationale
2.3.1. Riscul comercial
2.3.2. Riscul investitional
2.3.3. Riscul de personal
2.3.4. Riscul tehnologic
2.3.5. E-Riscul
2.4. Care sunt riscurile financiare in firma
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Metode de predare

Observaţii

Prelegerea; dezbaterea
(Alte) resurse folosite:
calculatorul

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea
exercițiului reflectiv

Prelegerea;dezbaterea
(Alte) resurse folosite:
calculatorul

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea
exercițiului reflectiv

2.4.1. Riscul valutar
2.4.2. Riscul ratei inflatiei
2.4.3. Riscul ratei dobanzii
2.4.4. Riscul de credit
3. Cum realizam Analiza de Risc – 3 ore
3.1. Cum putem intelege analiza de risc?
3.2. Scopul analizei de risc si la ce foloseste
aceasta in firma
3.3. Metode practice de realizare a Analizei de
Risc
3.3.1. Matricea/Analiza SWOT structurata
pe riscuri
3.3.2. Matricea riscurilor
4. Cum se realizeaza Managementul Riscului in
cadrul firmei – 3 ore
4.1. Ce este managementul riscului?
4.2. De ce este important managementului riscului
pentru managerii din
firma
4.3. De ce este important sa existe
managementului riscului in firma
4.4. Scopul si obiectivele managementului riscului
4.5. Care sunt limitele managementului riscului
4.6. Standardele de management al riscului
4.6.1. Standardul ISO 31000 Managementul riscului
4.6.2. Standardul ISO 31010 - Tehnici de
evaluare a riscului
5. Managementul Riscului si Guvernanta
Corporativa – 3 ore
5.1. Analiza partilor interesate in activitatea unei
firme
5.1.1. Cum apar partile interesate
5.1.2. Care sunt stakeholderii din firma si de
ce sunt ei importanti?
5.1.3. Cum putem identifica interesele
stakeholder-ilor din firma
5.2. Ce este si cum putem intelege usor
Guvernanta Corporativa?
5.2.1. Cum putem intelege Guvernanta
Corporativa
5.2.2. Principiile importante care se aplica
in Guvernanta Corporativa
5.3. Cum utilizam managementul riscului in
cadrul Guvernantei
Corporative
5.4. Legislatia din Romania privind
Managementul riscului si Guvernanta
Corporativa
6. Cum se deruleaza procesul de management
al riscului? – 3 ore
6.1. Cum stabilim criteriile de evaluare a riscurilor
6.2. Cum realizam evaluarea riscurilor
6.2.1. Cum identificam riscurile
6.2.2. Cum realizam analiza riscurilor
6.2.3. Cum evaluam impactul de
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Prelegerea; dezbaterea
(Alte) resurse folosite:
calculatorul

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea
exercițiului reflectiv

Prelegerea; dezbaterea
(Alte) resurse folosite:
calculatorul

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea
exercițiului reflectiv

Prelegerea; dezbaterea
(Alte) resurse folosite:
calculatorul

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea
exercițiului reflectiv

Prelegerea; dezbaterea
(Alte) resurse folosite:
calculatorul

Scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea
exercițiului reflectiv

manifestare a riscurilor
6.3. Metode concrete de tratare a riscurilor
6.4. Cum comunicam riscul in firma
6.5. Metode de monitorizare si controlul riscului
7. Instrumentele cu care lucram in
managementul riscului – 2 ore
7.1. Profilul de Risc al Afacerii
7.1.1. Ce este Profilul de Risc al Afacerii si
la ce foloseste?
7.1.2. Cum se intocmeste un Profil de Risc
al Afacerii?
7.2. Planul de Management al Riscului
Prelegerea; dezbaterea
Scurte prezentări în
7.2.1. Ce este Planul de Management al
(Alte) resurse folosite:
power-point pentru
Riscului si cui i se
calculatorul
stimularea
adreseaza?
exercițiului reflectiv
7.2.2. Cum se realizeaza Planul de
Management al Riscului?
7.3. Planul de Continuitate a Activitatii
7.3.1. Ce este Planul de Continuitate a
Activitatii?
7.3.2. La ce foloseste concret Planul de
Continuitate a Activitatii?
8. Ce actiuni desfasoara managerul care se
ocupa de managementul riscului in firma – 2
ore
8.1. Cum se realizeaza strategia de risc a firmei
Prelegerea;dezbaterea
Scurte prezentări în
8.2. Cum stabilim actiunile de reactie la risc si ce
(Alte) resurse folosite:
power-point pentru
metode de tratare a riscurilor alegem
calculatorul
stimularea
8.3. Cum putem evalua rezultatele si masura
exercițiului reflectiv
performantele obtinute
8.4. Metode de monitorizare a actiunilor de
management al riscului
8.5. Cum putem actualiza strategia de risc
Bibliografie
1. Anghel Ioan, Evaluarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2010
2. Badea Leonardo, Socol Adela, Drăgoi Violeta, Drigă Imola - Managementul riscului bancar,
Editura Economică, București, 2010
3. Băbuţ, G., Moraru, R., Managementul riscurilor. Abordare globală – concepţie, principii şi
structură, Editura Universitas, Petroşani, 2009
4. Ceocea Costel - Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economică, București, 2014
5. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrată, Editura A.S.E.,
București, 2014
6. Dalotă Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016
7. Dumitrescu Mihail; Dumitrescu-Peculea Adelina - Strategii și management: dimensiuni socioumane contemporane, Editura Economică, București, 2014
8. Frame J. Davidson, Managing the risk in organization, San Francisco, 2011
9. Eschenbach Rolf, Siller Helmut – Controlling profesional. Concepte și instrumente, Editura
Economică, București, 2014
10. Mockler, R.J. – Management strategic multinaţional, Ed. Economică, Bucuresti, 2011
11. Moraru, R., Băbuţ, G., Analiză de risc, Editura Universitas, Petroşani, 2010
12. Pricop, M., Tanţău, A. – Globalizarea şi strategia firmei, Ed. Eficient, Bucuresti, 2014.
13. Tureac C., Management strategic-tratat, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008.
14. Vasile Deac (coord.), Management, Editia a doua, revizuită și îmbunătățită, Editura A.S.E.,
București, 2014.
15. * * *, www.brmconsulting.ro
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16. * * *, www.riskmanagement.ro
17. * * *, www.rm-news.com
18. * * *, www.sei.cmu.edu/programs/sepm/risk/risk
8.2. Seminar/Laborator*
Seminar organizatoric: prezentarea
obiectivelor disciplinei şi a competenţelor
vizate; prezentarea generală a structurii
proiectului ce trebuie elaborat şi distribuirea
temelor – 1 oră
Riscul in cadrul unei firme - probabilitatea de
manifestare – 1 oră
- Metode prin care putem intelege ce este
riscul
- Cum ne influenteaza riscul in luarea
deciziilor
- Cum putem transforma riscul in oportunitate
- Motivele si situatiile care duc la aparitia
riscului in firma
- Ce nivel de risc putem accepta in firma?
Tipurile de riscuri si cum se manifesta concret
in firma – 2 ore
- Riscurile operationale
- Riscurile financiare
Cum realizam Analiza de Risc – 3 ore
Metode de realizare a Analizei de Risc
- Matricea/Analiza SWOT structurata pe
riscuri
- Matricea riscurilor
Cum se realizeaza Managementul Riscului in
cadrul firmei – 3 ore
- importanta managementului riscului
- scopul si obiectivele managementului
riscului
- limitele managementului riscului
- standarde de management al riscului
- ISO 31000 - Managementul riscului
- ISO 31010 - Tehnici de evaluare a
riscului
Managementul Riscului si Guvernanta
Corporativa – 2 ore
- analiza stakeholder-ilor unei firme – studii
de caz
- principii de Guvernanta Corporativa
- utilizarea managementului riscului in cadrul
Guvernantei Corporative
Cum se deruleaza procesul de management al
riscului? – 4 ore
- stabilirea criteriilor de evaluare a riscurilor
- analiza riscurilor
- evaluarea impactului de manifestare a
riscurilor
- tratarea riscurilor
- monitorizarea si controlul riscului

Metode de predare

Observaţii

 dialogul
 conversaţia
euristică

Se stabilesc obligaţiile de
seminar ale studenţilor şi se
precizează criteriile ce vor fi
utilizate în evaluarea
rezultatelor învăţării.

 dezbaterea cu
oponent imaginar
 conversaţia
euristică

Scurte prezentări în powerpoint
Studii de caz

 conversaţia
euristică
 exerciţiul
 lucrul în grup

Simulări pe computer
Studii de caz

 conversaţia
euristică
 exerciţiul
 dezbaterea

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiilor
Studii de caz

 dezbaterea cu
oponent imaginar
 conversaţia
euristică

Scurte prezentări în powerpoint
Studii de caz

 conversaţia
euristică
 exerciţiul
 lucrul în grup

 conversaţia
euristică
 exerciţiul
 dezbaterea
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Simulări pe computer
Studii de caz

Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea
exerciţiilor
Studii de caz

Instrumentele cu care lucram in
managementul riscului – 3 ore
 dezbaterea cu
- intocmirea profilului de Risc al Afacerii
Scurte prezentări în poweroponent imaginar
- intocmirea planului de Management al
point
 conversaţia
Riscului
Studii de caz
euristică
- intocmirea planului de Continuitate a
Activitatii
Ce actiuni desfasoara managerul care se ocupa
de managementul riscului in firma – 3 ore
- elaborarea strategiei de risc a firmei
 conversaţia
- stabilirea actiunilor de reactie la risc si
euristică
Simulări pe computer
alegerea metodelor de tratare a riscurilor
 exerciţiul
Studii de caz
- evaluarea rezultatelor si masurarea
 lucrul în grup
performantele obtinute
- monitorizarea actiunilor de management al
riscului
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*NOTE:
1. Seminariile se vor desfăşura pe bază de exerciţiu, lucru în grup, conversaţie, activităţi care vor fi luate
în considerare la evaluarea finală.
2. Pe baza activităţii de seminar, studenţii trebuie să elaboreze şi un proiect. Lucrările vor fi realizate
individual.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de management al riscurilor în
afaceri vor satisface aşteptările reprezentanţilor angajatorilor din domeniul afacerilor;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri.



Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor
faţă de competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare:
Metode de evaluare:



pentru activităţile de seminar şi laborator: evaluarea lucrărilor individuale şi a participării la
dezbateri de analiză şi interpretare + evaluare periodică (90%);
pentru activităţile de curs – verifcare finală: calitatea şi coerenţa tratării celor 2 subiecte
abordabile în manieră explicativ – argumentativă + un subiect de analiză şi interpretare (10%).

Evaluare finală
Prezenţa

%

Activitate
seminar

Evaluări periodice
Evaluare finală
1)

1

3

3

0

%

0

% [Repartizate:

0

%

Activitate
laborator

Tema de casa
scris

%

%
1

0

%

Proiect 3 0
oral

%
]

Cerinţe minime (pentru nota 5)

Cerinţe maxime (pentru nota 10)

Cunoaşterea şi dobândirea capacităţii de utilizare a
conceptelor, metodelor şi procedeelor specifice
Managementului riscului în afaceri.
Stabilirea unui sistem de valori comune pentru domeniul
afacerilor.
Însuşirea problemelor centrale ale întocmirii Profilului de
Risc al Afacerii şi elaborării Strategiei de Risc a firmei.

Stăpânirea, în totalitate, a competenţelor
testate prin sistemul de evaluare anunţat

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

28 septembrie 2016

Lect. univ. dr. Nicoleta DASCĂLU

Lect. univ. dr. Nicoleta DASCĂLU

Data avizării în Departament

Semnătură Director Departament

17 octombrie 2016

Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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