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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea / Departamentul         Facultatea de Stiinte Economice  

1.3 Departamentul         Management, Marketing si Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Strategii si politici de management si marketing ale firmei 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei              RISC SI INCERTITUDINE IN ECONOMIA 

GLOGABALA 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. Univ. Dr. Razvan Sorin Șerbu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Claudiu Opreana 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe 

săptămână          

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             29 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   31 

Tutoriat 14 

Examinări 2 

Alte activităţi – pregatire proiect                                   13 

3.8 Total ore studiu individual      119 

3.9 Total ore pe semestru            175 

3.10 Numărul de credite              7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum         Economie manageriala 

 Analiza diagnostic a mediului de afaceri 

4.2 de competenţe         Cunoasterea si intelegerea notiunilor / 

conceptelor si instrumentarului de baza ale 
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administrarii afacerilor, in vederea explicarii si 

operationalizarii aplicate a acestora, precum si 

a realizarii de conexiuni 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
 Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
 Nu este cazul 

    

6. Competenţele specifice accumulate 

 

C
o
m

p
et

en
țe

  
p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Identificarea problemelor care fac obiectul de studiu al riscului si incertitusinii;  

 Definirea şi descrierea principalelor concepte cu care operează riscul si incertitudinea; 

 Identificarea şi descrierea principalelor situaţii de risc si incertitudine. 

 Disciplina conduce la însuşirea de către viitorii economişti a componentelor, principiilor şi 

noţiunilor de bază ale funcţionării economiei în condiții de risc și incertitudine prin 

interpretarea deciziilor luate în conditii de risc si incertitudine; Explicarea mecanismelor ce 

acționează in conditii de risc si incertitudine; Explicarea factorilor de influenţă 

Familiarizarea studenţilor cu situații generate de riscurile și incertitudinile economiei globale 

asigurându-se astfel o mai bună receptare a actualelor condiții din economia globală.  

 prezentarea notiunilor de risc si incertitudine inetrpretate de diferite curente de gandire; 

 analiza unor studii de caz şi capacitatea de corelare a elementelor teoretice studiate cu cazuri 

din realitatea economică; 

C
o

m
p

et
en

țe
 t

ra
n

sv
er

sa
le

 

 De asemenea dezvoltă studentului   capacitatea de a transpune în pratică cunoştinţele 

dobândite, abilităţi de cercetare, creativitate şi capacitatea de a concepe proiecte şi de a le 

derula. 

 Identificarea și definirea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, şi 

aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

- Realizarea unui proiect complex, prin asumarea cu responsabilitate a sarcinilor specifice 

rolului într-o astfel de echipa. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

- Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui proiect personal de dezvoltare 

profesională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoasterea (integrativa si interdisciplinara a) continutului, principiilor 

si instrumentelor riscului si incertitudinii – in contextul evolutiilor si 

tendintelor inregistrate in economia globala 

7.2 Obiectivele specifice              Familiarizarea studenţilor cu formele de risc inerente afacerilor, şi în 

special prezenţa lui pe piaţa financiară; 
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 Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru evaluarea şi gestionarea 

riscurilor; 

 îmbogăţirea  bazei de cunoştiinţe necesare în procesul de evaluare al 

întreprinderilor cu cele privitoare la problematica riscului, relevarea 

conceptelor specifice strategiei şi managementului strategic, identificarea 

şi explicarea evoluţiilor în planul teoriei şi practicii managementului 

strategic; 

 relevarea elementelor specifice analizei riscului si incertitudinii in 

economia globala; 

    

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

 Definirea riscului şi a incertitudinii   Prelegere 

 Expunere  

 Dezbatere  

– 4 ore 

 Mediul întreprinderii-sursă de risc   Prelegere 

 Expunere  

 Dezbatere 

– 4 ore 

 Globalizarea economiilor  Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

– 4 ore 

 Managementul riscului   Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

-4 ore 

 Evaluarea riscului  Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

– 4 ore 

 Riscul de faliment  Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

– 2 ore 

 Riscul pe piaţa financiară  Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

– 2 ore 

 Fundamentele optiunilor  Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

-2 ore 

 Gestionarea riscului  Prelegere 

 Expunere 

 Dezbatere 

– 2 ore 

   

Bibliografie 
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 Băileşteanu Gh., DIAGNOSTIC; RISC ŞI EFICIENTĂ ÎN AFACERI, Ed. Mirton, Timisoara, 

1997. 

 Nicolescu O., SISTEMUL DECIZIONAL AL ORGANIZAŢIEI, Ed. Economica, Bucureşti, 1998. 

 Razvan Serbu, Risc si Incertitudine in economia globala, suport curs 2011 

 ISAIC-MANIU, Irina, RISC, NESIGURANTA, IN SENS ECONOMIC, Bucuresti : Editura ASE, 

2006 

 HOROBET, Alexandra, MANAGEMENTUL RISCULUI IN INVESTITIILE 

INTERNATIONALE, Bucuresti : Editura ALL Beck, 2005 

 Dan Popescu, Carmen  Popescu; Notiuni de economia si gestiunea intreprinderii, Ed. Continent, 

Sibiu, 2003 

 Popescu Dan, „Cataclisme economice care zguduie lumea“, Ed. Continent, 2010 

 Dobrescu, Emilian M. (coord.), Mic dicționar de economie, Editura Wolters Kluwer, 2010 

 Roubini, Nouriel și Mihm Stephen (2010), Economia crizelor, Editura Publica 

 Schumpeter, Joseph (2011), Poate supraviețui capitalismul ?, Editura Publica 

 Stiglitz, Joseph (2010), În cădere liberă, Editura Publica 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Distincţia între risc şi incertitudine  Problematizare 

 

 Studiu de caz 

 

 Discutii, dezbateri 

 

 Studierea documentelor 

 

 Aplicatie online 

 

 Brainstorming  

4 ore 

Tipologia riscului 4 ore 

Globalizarea şi modificările din Mediul 

întreprinderii 

4 ore 

Evaluarea riscului global al întreprinderilor mici 

şi mijlocii 

4 ore 

Soft specializat petru simularea unei situatii reale 

de risc si incertitudine si analizarea rezultatului in 

urma deciziilor luate de echipele de studenti  

4 ore 

Gestionarea riscului financiar 4 ore 

Modele de evaluare a riscului 4 ore 

Bibliografie 

Akerlof, George A. și Kranton, Rachel E. (2011), Economia identității, Editura Publica 

Buchanan, James M. și Tullock, Gordon (2010), Calculul consimțământului, Editura Publica 

Minsky, Hyman P. (2011), Cum stabilizăm o economie instabilă, Editura Publica 

Nick Wilkinson; Managerial Economics – A Problem Solving Approach, Cambridge University Press, 

2005 

www.bnr.ro – Banca Naţională a României; 

www.ecb.int – Banca Centrală Europeană; 

www.fgdb.ro – Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar; 

www.fngcimm.ro – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM; 

Periodice economice : Bursa, Euroeconomia XXI, The Economist Magazin, Business Week Magazin 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Se realizeaza prin: 
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 Cunostintele (teoretice si aplicative) dobandite  

o consonante cu noile teorii si practici ale domeniului  

o adaptate nevoilor dinamice ale pietei muncii 

o capabile a dezvolta abilitati si competente relevante practicii in domeniu 

 Dimensiunea accentuat aplicativa a: 

o studiilor de caz dezbatute saptamanal  

o proiectului final – Auditul strategic al unei firme  

 Competente transversale dobandite de masteranzi in directiile: 

o Gandire critica, creativa si inovativa 

o Comunicare / dezbatere 

o Lucru in echipa 

o Operare PC 

o Realizare de conexiuni – cu alte discipline si cu realitati organizationale concrete 

o Studiu individual si dezvoltare personala / profesionala 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate         10.1 Criterii de  

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală      

10.4 Curs               Participarea la 

dezbateri 

 Notare pe parcursul 

semestrului 

10% 

 Cunoasterea 

continutului si 

instrumentarului 

specifice disciplinei 

 Examen scris – Test 

grila 

50% 

10.5 Seminar/laborator  Intelegerea situatiei 

concrete 

 Problematizarea 

 Identificarea si 

formularea solutiilor 

 Proiecte / teme 

saptamanale – studii 

de caz 

20% 

 Atingerea si acoperirea 

aspectelor relevante 

 Culegerea, analiza si 

interpretarea datelor, 

fundamentarea 

deciziilor in conditii de 

risc, identificarea 

alternativelor pentru 

diminuarea riscului in 

economia globala.  

 Realizarea conexiunilor 

intre sectiuni  

 Lucrul in echipa 

 Sustinerea proiectului 

 Proiect final 20% 
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si raspunsurile la 

intrebari 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

 identificarea şi clasificarea noţiunilor si instrumentelor de bază folosite; definirea, recunoasterea şi 

enumerarea categoriilor fundamentale specifice;  

 conceptualizarea şi operationalizarea noţiunilor de bază – identificate în studii de caz concrete; 

 atingerea la nivel minimal a cerintelor privind proiectul de investitii pe o platforma forex in conditii 

de risc si incertitudine; 

 obtinerea punctajului minim la testul grila final. 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 

01.10.2016       ............................................   ............................................ 

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

............................................     ............................................ 

 

 


