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Programul de studii universitare de licență: MANAGEMENT  

Durată studii: 6 semestre (3 ani) 

Forma de învățământ: învatamant cu frecvență (IF) / învatamant cu frecvență redusă (IFR) 

 
Programul de studii universitare de licență Management urmărește dezvoltarea resurselor umane cu 

competențe în domeniul management, având drept scop dezvoltarea, evaluarea și implementarea 

activităților de management în medii de afaceri complexe, accentuând capacitatea managerilor de la 

diferite niveluri ierarhice de a adopta decizii eficiente.  

Programul de studii universitare de licență își propune formarea de specialiști în gestionarea eficientă a 

activităților unei organizații, calificările obținute fiind conforme atât cu Cadrul Național al Calificărilor în 

Învățământul Superior, cât și cu Cadrul Ocupațiilor din România, compatibilizat la nivel european. 

 

Competențe profesionale:  

• Identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al 

organizației prin diagnosticare și analiză SWOT 

• Elaborarea și implementarea de strategii și politici ale organizației  

• Elaborarea și implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale (alocare și realocare de 

resurse și activități) 

• Identificarea, selectarea  și utilizarea modalităților de previzionare, organizare, coordonare, 

antrenare și control-evaluare 

• Fundamentarea, adoptarea și operaționalizarea deciziilor pentru organizații de mică complexitate 

(în ansamblu sau pe o componentă) 

• Utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 

manageriale 

• Realizarea unor lucrări specifice de natură economico-financiară la nivelul entităților / 

organizațiilor publice și private. 

• Analiza mediului internațional de afaceri, negocierea, contractarea și derularea de tranzacții cu 

produse și / sau servicii pe piețele internaționale și fundamentarea deciziei de investiții. 
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Planul de învățământ  

Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerintelor de pe piața națională și 

internațională a forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta educațională. Planurile de 

învățământ sunt actualizate periodic prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru o 

pregătire completă și complexă a studenților.  

De asemenea, studenții noștri parcurg o serie de discipline de specialitate, care contribuie la desăvârșirea 

pregătirii lor, precum: Managementul resurselor umane, Strategii manageriale, Analiză economico-

financiară, Contabilitate managerială, Management antreprenorial, etc. 

 

 

Perspective profesionale  

Absolvenții programului de studii universitare de licență Management pot ocupa, în cadrul oricărei 

organizații, o serie funcții specifice domeniului, printre care amintim: 

ü Șef departament  

ü Șef serviciu aprovizionare – desfacere 

ü Șef serviciu resurse umane 

ü Manager de zonă 

ü Manager de produs 

ü Șef serviciu administrativ 

Programul se remarcă prin conferirea absolventului a unui set de competențe profesionale și transversale, 

menite să asigure o inserție facilă și rapidă pe piața muncii, printr-un proces didactic de calitate, centrat pe student 

și pe rezultatele învățării. 

 
 


