
 

UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA: MANAGEMENT      

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Managementul organizaţiei 

Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: MANAGEMENT  

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: MANAGEMENT   

Competenţe: C1.1 Identificarea teoriilor, conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 

manageriale, în corelaţie cu mediul organizaţiei, C1.3 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente 

manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii bine definite în dinamica mediului intern şi extern al 

organizaţiei, C2.1 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii 

şi politici organizaţionale, C2.3 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, 

implementare, monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei, C2.4 Utilizarea de metode 

şi criterii de evaluare a strategiilor şi politicilor organizaţionale, C2.5 Realizarea de proiecte de 

implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale, C3.1 Descrierea conceptelor de bază şi a 

metodelor specifice sistemului managerial şi a subsistemelor sale, C3.3 Aplicarea principiilor şi 

metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale, C3.5 Realizarea de 

studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale, C4.1 Recunoaşterea 

funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare), C4.3 

Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 

control-evaluare în organizaţii, C6.1 Definirea conceptelor şi metodelor privind utilizarea bazelor de date, 

informaţii şi cunoştinţe în procesul managerial, C6.3 Aplicarea de metode, tehnici şi proceduri pentru 

utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în procesul managerial 

 

 

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 

credite 

disciplină 

Forma 

de 

evaluare 
C S L P AP 

1. Fundamentele managementului 

organizaţiei  

 

15 20 - - - 3 E 

2. Management strategic 

 

15 20 - - - 3 E 

3. Comportament organizaţional  

 

15 20 - - - 3 E 

4. Managementul schimbării 

 

10 10 - - - 3 E 

5. Management operaţional 

 

15 20 - - - 3 E 

6. Managementul investiţiilor 

 

10 10 - - - 3 

 

E 

Total  180 ore - - - 18 credite  

Examen de certificare a competenţelor  5 credite E 

 

 

Rector,  

Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Ion POPA 

 

 

DIRECTOR PROGRAM, 

Prof. univ. dr. Ion POPA 

 

 


