FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învãţãmânt 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 disciplinã
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitãţilor de curs
2.3 Titularul activitãţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
II 2.5 Semestrul

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
de Ştiinţe Economice
Management și Administrarea Afacerilor
Management
I - Licenţă
Management
Practică de specialitate
Cîrnu Doru
Zamfir Paul Bogdan
4 2.6 Tipul de
C 2.7 Regimul disciplinei
evaluare

OS

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitãţilor didactice)
3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã
28
din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învãţãmânt
84
din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentarã în bibliotecã, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinãri
Alte activitãţi ..................................
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numãrul de credite

28
84
ore
20
60
2
82
172
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Management
 Managementul producției
 Managementul aprovizionării și desfacerii
 Managementul calității
 Economia întreprinderii
4.2 de competenţe

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

Competente
profesionale






Practică la o entitate patrimonială (societate
comercială, instituţie publică)

6. Competenţele specifice acumulate
 Identificarea şi operaționalizarea METODELOR, INSTRUMENTELOR ȘI TEHNICILOR
SPECIFICE managementului contemporan (C1 – 1 credit)
 Gestionarea utilizării resurselor informaționale, materiale, financiare și umane
în
activitatea de producție (C2 – 1 credit)
 Prelucrarea informaţiilor în vederea eficientizării activității economice (C3 – 1 credit)

Competente
transversale





Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Practica de specialitate are scopul de a-i ajuta pe studenţi la
dobândirea abilităţilor aplicative a cunoştinţelor obţinute la
cursurile de specialitate pe problemele ce vizează: organizarea
și conducerea societăţilor comerciale, activitatea decizională
la nivelul întreprinderilor economice etc.
 Studenţii vor intra în contact cu viaţa reală a firmelor, vor căuta
informaţii care să le permită elaborarea unor concluzii şi chiar
recomandări pentru domeniile specifice prevăzute în tematica
de practică. Nu în ultimul rând, modalitatea de lucru şi chiar
informaţiile culese de ei în perioada de practică vor putea fi
valorificate ulterior pentru elaborarea lucrărilor de licenţă.
7.2 Obiectivele specifice
 aplicarea cunoştinţelor acumulate la disciplinele din anii I şi II;
 formarea capacităţii de rezolvare a aspectelor practice privind
domeniul vast al managementului,
 dezvoltarea capacităţii de: lucru în echipă, formularea ideilor de
proiect;
 elaborarea şi gestionarea proiectelor;
 elaborarea şi gestionarea proiectelor, identificarea şi
soluţionarea proiectelor, legate de activitatea managerială în
cadrul unităților economice etc.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
8.2 Seminar/laborator
Mod de desfăşurare
Activitatea de practică se finalizează cu un proiect sau un raport care va fi prezentat şi
susţinut la colocviu.
Atât efectuarea practicii cât şi elaborarea raportului pot fi individuale sau în grup.
Proiectul sau raportul de practică va reflecta următoarele perspective:
- perspectiva documentară, referinţa fiind entitatea în ansamblu;
- perspectiva manageriala (întocmirea unei strategii de dezvoltare a firmei –
unității baza de practică pe termen mediu și lung) specifice entităţii (bazei de
practică).
Structura orientativă
Proiectul sau raportul de practică trebuie să aibă o structură logică, să identifice
eventualele probleme şi să propună soluţii.
Structura orientativă a proiectului/raportului de practică:
1. Introducere (motivaţia alegerii temei, obiective propuse)
2. Date generale privind entitatea – bază de practică
Consideraţii teoretice privind tema aleasă (definirea conceptelor fundamentale,
formularea principiilor de organizare conducere și funcţionare a societăților
comerciale, metodele și tehnicile manageriale moderne utilizate de către staff-ul
întreprinderii economice, etc.)
3. Studiu de caz

Metode de
predare
Metode de
predare
lucrul cu
manualele
şi alte cărţi;
lucrările
practice;
exerciţiul

Observaţii

Observaţii

TEME PRACTICĂ ORIENTATIVE
1. Managementul calităţii- componenetă de bază a managementului firmei;
2. Exigenţe actuale privind managementul bazat pe cunoştinţe ;
3. Studiu privind documentaţia sistemului de management al calităţii;
4. Întreprinderea – componentă de bază a unui sistem de producţie.
5. Abordări moderne ale strategiei firmei în societatea bazată pe cunoştinţe.
6. Influenţele mediului ambiant asupra întreprinderii
7. Organizarea întreprinderii
8. Sistemul decizional al întreprinderii.
9. Sisteme de management ale întreprinderii
10. Managerul şi rolul său în cadrul firmei
11. Metode şi tehnici specifice de management
12. Sistemul informaţional al întreprinderii
13. Intercondiţionarea management – eficienţă
14. Strategia şi politica firmei
15. Întreprinzătorul, managerul şi liderul
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptãrile reprezentanţilor comunitãţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
I. Deprinderi profesionale/practice
Capacitatea de a:
- stăpâni „arta” organizării și conducerii unei întreprinderi economice
- interpreta fidel starea generală a activității economice a întreprinderii pe care o conduce
- deveni un profesionist în managementul firmei;
- deveni un bun cunoscător în activitatea de evaluare şi receptare a diversităţii economice şi
manageriale
- pune în practică cunoştinţele asimilate privind organizarea, planificarea, coordonarea, antrenarea resursei
umane și controlul activității economice desfășurată în cadrul întreprinderii pe care o conduce
II. Deprinderi transferabile
Capacitatea de a:
- sesiza eventualele erori care pot influenţa calitatea informaţiilor furnizate echipei manageriale prin
intermediul documentelor (materia primă);
- participa la elaborarea strategie de dezvoltare a firmei ;
- lucra eficient în echipe.
10. Evaluare

