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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea  Facultatea de Ṣtiinṭe Economice 
1.3 Departamentul    Departamentul de Management, Marketing și Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENT COMPARAT 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. Univ. Dr. Ioan Bogdan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Anca Ṣerban 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul     II 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 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        ● nu este cazul 
4.2 de competenţe        ● nu este cazul 

 
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 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e 

Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) 

 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) 

 Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii 
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de munca 
riguroasă, eficientă şi responsabilă 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea principalelor elemente şi coordonate ale 
globalizării afacerilor, ale modul în care se concep şi se 
derulează afaceri în mediul global. 

7.2 Obiectivele specifice              Inţelegerea fenomenelor şi proceselor specifice evoluţiei lumii 
contemporane care au generat economia bazată pe cunoştinţe, 
schimbarea şi globalizarea afacerilor şi a modului de adaptarea 
a firmelor româneşti la aceste evoluţii obiective. 
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8.  Conţinuturi: 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Conceptul de management comparat 

 

Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Integrarea managementului comparat în obiectul şi 
functile managementului general. 

 

Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Mediul cultural în management 
Dimensiunile culturale în management 

Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Tipuri de studii de management comparat Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Tipuri de studii de management comparat - continuare Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Modelul de management în organizaţiile din America de 
Nord 

Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Managementul în Asia 
Modelul japonez 

Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Managementul European Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Managementul în ţările latine Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Managementul în ţările islamice Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 

2 ore 

Etapele cercetării transculturale Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația 

2 ore 

Competitivitate în contextual globalizării Expunerea; Dezbaterea 
și problematizarea; 

4 ore 
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Studiul de caz; 
Demonstrația 

Bibliografie: 
 Herciu, Mihaela, Management comparat, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007. 
 Bogdan Ioan (coordonator). Managementul Afacerilor Internaţionale, Editura Universităţii „Lucian 

Blaga”, Sibiu, 2007; 
 Bogdan Ioan (Coordonator). Management intercultural, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu, 2012; 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Management comparat: evolutie, necesitate şi metodologie Expunerea; 

Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Managementul comparat şi business-ul internaţional 
 

Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Mediul cultural în management 
Dimensiunile culturale în management 

Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Dimensiunile culturale în management Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Dimensiunile culturale în management- continuare Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Tipuri de studii de management comparat Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Modelul de management în organizaţiile din America de Nord Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 

2 ore 
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Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

Managementul în Asia 
Modelul japonez 

Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Managementul European Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Managementul în ţările latine Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Managementul în ţările islamice Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Etapele unui studiu complex de management comparat Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

2 ore 

Prezentări rezultate cercetării transculturale Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

4 ore 

Bibliografie: 
 Herciu, Mihaela, Management comparat, Ed. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu – recunoscută 

CNCSIS, Sibiu, 284 pg., cod ISBN: 978-973-739-369-0, 2007. 
 Nicolescu O. Management comparat, Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
 Farmer R., Mc Goun, Advances in International Comparative Management, IA I Press, Grrenwich, 

Connecticut, vol. I, 1984, vol. II, 1986, vol. III, 1988 
 Studiile de caz oferite ca suport pentru seminarii. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Cunoașterea și 
înțelegerea noțiunilor 
specifice 

Examen scris în două 
părți: subiect clasic și 
grilă 

70% 

10.5 Seminar/laborator Rezolvarea de 
probleme 

Proiect individual 20% 

Studii de caz, proiecte 
de echipă, participare 
la discuții 

Evaluare pe parcurs a 
contribuțiilor 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016         ..........................................      ..........................................    
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
03.10.2016           ..........................................    


