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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 INTERNAŢIONAL 
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 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 
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 
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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   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
Identificarea, selectarea  şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare 

 Recunoaşterea funcţiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare) 

 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor 
manageriale   

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 
antrenare şi control-evaluare în organizaţii 

 Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi 
control-evaluare 

 Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-
evaluare în organizaţii 

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) 
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 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 
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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. 

 Înțelegerea modului de adaptarea a firmelor româneşti la aceste 
evoluţii obiective. 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Conceptul de management international 

 

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

2 ore 

Integrarea managementului internaţional în obiectul şi 
functile managementului general. 

Exemplificarea şi motivarea cu elemente concrete ale 
necesităţii abordării sistemice arătate şi a pericolelor 
încălcării acestei abordări ştiinţifice. 

 

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

2 ore 

Specificitatea componentelor sistemului de managemental 
organizaţiei în managementul afacerilor internaţionale. 

Exemplificări cu modele, forme şi activităţi a specificului 
componentelor managementului general în firmele 
internaţionale: sistemul informaţional, sistemul 
organizaţional, sistemul decizional şi sistemul metodologic, 
cu specificitatea lor în firmele internaţionale 

 

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

2 ore 

Internaţionalizarea firmelor româneşti ca necesitate 
obiectivă şi ca decizie managerială de actualitate și de cea 
mai mare complexitate şi responsabilitate managerială. 

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

2 ore 
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Argumente concrete, măsurabile, a necesităţii 
internaţionalizării firmelor româneşti, etapele de 
intenaționalizare, conținutul și modul lor de abordare 
ştiinţifică, practică şi eficientă. 

Abordarea interculturală a internaţionalizării firmelor 
románesti, necesitate, complexitate, modalităţi de abordare. 

 
Conceptul de cultură, tipologia firmelor internaţionale în 
funcţie de stadiul intercultural atins, modalităţile de a face 
afaceri internaţionale în cadrul fiecărui stadiu de dezvoltare. 

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

2 ore 

Managementul resurselor umane şi specificitatea lui în 
firmele internaţionale. 

Exemplificări concrete şi cu consecinţe demonstrate ale 
nerespectării regulilor stricte în care trebuie să se realizeze, 
mai cu seamă, recrutarea, selecţia, încadrarea şi pregătirea 
personalului în firmele internaţionale, reguli care, dacă se 
încalcă, firmele pot da faliment numai din aceste cauze. 

 

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

2 ore 

Conceptul de afaceri internaționale și principalele activitati 
ale managementului acestora. 

Delimitările conceptuale, pricipalele activităţi de 
management și spcificitatea lor, cu exemple şi date concrete: 
în promoivarea afacerilor internaţionale, în specificitatea 
negocierii pe plan internaţional, contractarea afacerilor 
internaţionale rigorile şi riscurile care o însoţesc, transferul 
de know-how managerial, una din performanele esentiale 
urmárite, etc. 

 

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

2 ore 

Planul de afaceri  

Explicaţii şi studii de caz privind elaborarea, specificitatea 
elaborării şi utilizării lui în firmele internaţionale. 

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

2 ore 

Managementul calităţii şi importanţa şi specificitatea lui în 
firmele internaţionale. 

Produsul şi calitatea, ca principali „ambasadori” ai firmei 
pe piaţa internaţională. Specificitatea conceptului de calitate 
pe piaţa internaţională, parametrii, reguli, manifestări, etc, 
cu expuneri, exemple, calcule de eficienţă şi performanță 
general. 

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

2 ore 

Managementul riscului în afaceri şi specificitatea lui în 
firmele internaţionale 

Tipuri generale şi specifice de risc, cu definire, mod de 
identificare, măsurare, indicatori de performanţă pentru 
gestionare, metode globale de sintetizare şi gestionare, cu 
exemple, calcule, evaluări, interpretări, etc. 

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

2 ore 
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Elememte de control şi audit generale şi specifice în firmele 
cu afaceri internaţionale. 

Tipologia şi spcificitatea controlului şi auditului în firmele 
mamă, în firmele gazdă, pe traseele internaţionale, în 
evaluarea riscului şi performanţei, cu studii de caz şi proiecte 
de implementare. 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

2 ore 

Reguli generale de elaborare a proiectelor de pregătire pe 
parcursul semestrului, la cursuri şi seminarii şi la 
examenele finale de semestru. 

Forma generală de verificare şi evaluare a participării şi 
pregătirii studenţilor la cursuri şi seminarii sunt proiectele şi 
studiile de caz, cu tematică, precis conturată şi comunicată la 
începerea anului de învăţământ şi cu concretizări la fiecare 
temă. 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de 
caz; Demonstrația 

4 ore 

Bibliografie: 
 Bogdan Ioan (coordonator). Managementul Afacerilor Internaţionale, Editura Universităţii „Lucian 

Blaga”, Sibiu, 2007; 
 Bogdan Ioan: Management financiar în afaceri, Editura Universitară, ed. II-a, Bucureşti, 
 Bogdan Ioan Managementul riscului în afaceri, Editura Universitară, Bucureşti, 2010; 
 Bogdan Ioan (Coordonator). Management intercultural, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu, 2012; 
 Bogdan Ioan (Coordonator). Priorităţi manageriale în lumea contemporană – deontologie 

profesională, etică şi responsabilitate socială, Editura Universităţii ,, Lucian Blaga din Sibiս, 2012: 
 Bradley Frank : Management internaţional, Editura TEORA, Bucureşti, 2001; 7. Bruhn Manfred: 

Orientarea spre clienţi, Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Familiarizarea cu problematica generală a Studiilor de caz 
privind evoluţiile lumii cursului contemporane 

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

2 ore 

Managementul international, ca subsistem al managementului 
general 

Exemple de integrare a | managementului internaţional în 
obiectul şi funcţiile managementului general 

 

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

2 ore 

Specificitatea componentelor sistemului de Exemple cu forme 
şi activităţi management al organizaţiei în managementul 
specifice ambelor tipuri de afacerilor internaţionale 
management 

 

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

2 ore 

Internaţionalizarea firmelor româneşti Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 

2 ore 
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Cauze şi alte argumente concrete care impun 
internaţionalizarea firmelor 

 

Studiul de caz; 
Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

Etape de internaţionalizare a firmelor 

Prezentarea celor patru etape cu problemele şi modalităţile 
specifice de rezolvare 

 

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

2 ore 

Internaţionalizarea firmelor, conceptul de cultură, de 
interculturalism şi de operationalizare în afacerile 
internaţionale 

 

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

2 ore 

Resursele umane în firmele internaţionale 

Exemplificări şi motivări concrete a noului rol al resurselor 
umane în afaceri şi, în special, în afaceri internaţionale 

 

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

2 ore 

Principalele activități ale managementului afacerilor 
internaţionale 

Nominalizarea activităţilor şi exemplificarea cu modele 
concrete de realizare şi gestionare a afacerilor respective 

 

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

2 ore 

Managementul riscului în afaceri 

Alegerea unor tipuri de riscuri internaţionale reprezentative şi 
prezentarea metodologiei de evaluare 

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

2 ore 

Reguli generale de elaborare a proiectelor  

Discuţii pe probleme, teme de seminar şi de pregătire a 
proiectelor generale pentru examen. 

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

2 ore 

Susţinere concretă de proiecte de seminar 

 

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

4 ore 

Susţinere concretă de proiecte de seminar 

 

Expunerea; 
Dezbaterea și 
problematizarea; 
Studiul de caz; 

4 ore 
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Demonstrația; 
Lucrul în echipӑ 

Bibliografie: 
 Bogdan Ioan, (coordonator), (2007), Managementul afacerilor internaţionale, Editura Universităţii 

Lucian Blaga din Sibiu 
 Bruhn Manfred, (2001), Orientarea spre clienţi, Editura Economică Bucureşti 
 Bogdan Ioan (Coordonator). Management intercultural, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din 

Sibiu, 2012; 
 Bogdan Ioan (Coordonator). Priorităţi manageriale în lumea contemporană – deontologie 

profesională, etică şi responsabilitate socială, Editura Universităţii ,, Lucian Blaga din Sibiս, 2012: 
 Bradley Frank : Management internaţional, Editura TEORA, Bucureşti, 2001; 7. Bruhn Manfred: 

Orientarea spre clienţi, Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

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


