
 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 

 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Management, Marketing si Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Masterat 

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

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI 

FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE FIRMĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof.univ.dr. Liviu Mihăescu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Lucia Frăticiu 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână          2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             40 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   27 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual      97 

3.9 Total ore pe semestru            125 

3.10 Numărul de credite              5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum         discipline obligatorii precursoare:Management Bazele 

informaticii / Sisteme informationale 

4.2 de competenţe         identificarea rolurilor si responsabilitătilor într-o echipă si 

aplicarea de tehnici de relationare eficiente în cadrul  echipei 

(deprinse în cadrul studiilor de licentă) 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
 pentru curs: sala cu sistem de proiectie, laptop 

 pentru seminar: sala cu calculatoare, sistem de proiectie, laptop 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
 termenul predării lucrărilor de seminar(referatelor) este stabilit 

de titular de comun acord cu masteranzii. Nu se vor accepta 

cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv 

întemeiate. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 analiza critic-constructiva a datelor și informațiilor care privesc fenomene și procese care au 

loc la nivelul organizației, în strânsă corelație cu evoluțiile și tendințele mediului ambiant. 

 evaluarea critic-constructivă a funcţionării sistemului managerial şi a subsistemelor sale și 

aplicarea principiilor şi metodelor specifice pentru eficientizarea acestora; 

 explicarea şi interpretarea cantitativă și calitativă, în mod diacronic și sincronic, a informațiilor 

extrase din baze de date; 

 identificarea și soluționarea în timp real a unei probleme reale / ipotetice , de management , cu 

ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor. 
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  realizarea unui proiect complex, prin asumarea cu responsabilitate a sarcinilor specifice rolului 

într-o echipă plurispecializată și autocondusă; 

 soluţionarea în timp real, în condiţii de independență decizională, a unei probleme etice 

reale/ipotetice de la locul de muncă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  dezvoltarea deprinderilor şi a capacităţilor practice din domeniul 

activităţii de management informaţional în condiţii de eficienţă. 

7.2 Obiectivele specifice              fixarea deprinderilor practice din activitatea curentă de 

informatizare a sistemului de management al firmei 

 dezvoltarea abilităţilor argumentative ale masteranzilor. 

    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

1.Economia bazată pe cunoștințe prelegerea 1 oră 

2.Schimbări structurale în economie prelegerea 1 oră 

3.Firma bazată pe cunoștințe prelegerea 2 ore 

4.Resursele firmei bazate pe cunoștințe prelegerea 2 ore 

5.Productivitatea cunoștințelor și a firmei bazate pe cunoștințe prelegerea 1 oră 

 6.Organizația care învață prelegerea 2 ore 

 7.Noi tipuri de firme bazate pe cunoștințe prelegerea 1 oră 

 8.Factorii care impulsonează dezvoltarea managementului bazat 

pe cunoștințe 

prelegerea 1 oră 

 9.Abordarea de ansamblu a managementului informational in 

firma bazata pe cunostinte 

prelegerea 1 oră 

10.Modele, sisteme, metode și tehnici specifice aplicării 

tehnologiei informației 

prelegerea 1 oră 

11.Noi abordări ale organizării și dezvoltării mediului cunoștințelor  prelegerea 1 oră 

Bibliografie 

 Airinei,D.;  Grama, A.; Fotache D. s.a, Tehnologii informaţionale aplicate în organizaţii, Ed. Editura 

Universităţii" Alexandru Ioan Cuza, 2014; 

 Baltac, V., Tehnologiile Informației - Noțiuni de bază, Ed. Andreco International, 2011;  

 Lăzărică, M.;Negrea, G., Sistemul informațional al firmei-cerințe europene, Ed.Tribuna Economică, 

2008; 

 Mihăescu, L., Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor, Editura 

Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 

 Nicolescu,  O.; Nicolescu, L., Economia, firma și managementul bazat pe cunoștințe, Editura 

Economică, 2005;  
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 Nicolescu O., Nicolescu C., Organizația și managementul bazate pe cunoștințe, Editura 

ProUniversitaria, București, 2011; 

 Senge, M., P., A cincea disciplină. Arta și practica organizațiilor care învață (Ed. actualizată), Ed. 

Businesstech, 2012.  

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

1.Economia bazată pe cunoștințe dezbatere 1 oră 

2.Schimbări structurale în economie dezbaterea 

problematizarea 

1 oră 

3.Firma bazată pe cunoștințe studiul de caz 1 oră 

4.Resursele firmei bazate pe cunoștințe dezbaterea 

problematizarea 

1 oră 

5.Productivitatea cunoștințelor și a firmei bazate pe cunoștințe dezbaterea 1 oră 

 6.Organizația care învață proiectul 4 ore 

 7.Noi tipuri de firme bazate pe cunoștințe dezbaterea, 

proiectul 

1 oră 

 8.Factorii care impulsonează dezvoltarea managementului bazat 

pe cunoștințe 

dezbaterea 1 oră 

 9.Abordarea de ansamblu a managementului informațional în 

firma bazată pe cunoștințe 

dezbaterea 1 oră 

10.Modele, sisteme, metode și tehnici specifice aplicării 

tehnologiei informației 

dezbaterea 1 oră 

11.Noi abordări ale organizării și dezvoltării mediului cunoștințelor  dezbaterea 1 oră 

Bibliografie 

 Airinei,D.;  Grama, A.; Fotache D. s.a, Tehnologii informaţionale aplicate în organizaţii, Ed. Editura 

Universităţii" Alexandru Ioan Cuza, 2014; 

 Baltac, V., Tehnologiile Informației - Noțiuni de bază, Ed. Andreco International, 2011;  

 Lăzărică, M.;Negrea, G., Sistemul informațional al firmei-cerințe europene, Ed.Tribuna Economică, 

2008; 

 Mihăescu, L., Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor, Editura 

Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 

 Nicolescu,  O.; Nicolescu, L., Economia, firma și managementul bazat pe cunoștințe, Editura 

Economică, 2005;  

 Nicolescu O., Nicolescu C., Organizația și managementul bazate pe cunoștințe, Editura 

ProUniversitaria, București, 2011; 

 Senge, M., P., A cincea disciplină. Arta și practica organizațiilor care învață (Ed. actualizată), Ed. 

Businesstech, 2012. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
● Disciplina este extrem de mobilă, de aceea,  revizuirea și adaptarea ei este o necesitate și o realitate. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs               Verificare             40% 

  Examen parțial             20% 

  Teme de curs              10% 

10.5 Seminar/laborator  Rezolvarea sarcinilor 

personale 

Calitatea proiectelor             30% 
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10.6 Standard minim de performanţă   

       ●   obţinerea a minim notei 5 la evaluarea finală; 

 prezentarea portofoliului complet; 

 activitate la seminarii.                      

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

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

 

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

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


