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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing  
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management 
2.2 Titularul activităților de curs prof. univ. dr. Claudia Ogrean 
2.3 Titularul activităților de seminar asist. univ. dr. Anca Șerban 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 
2.7 Regimul 
disciplinei 

Ob. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15 
Tutoriat 14 
Examinări 10 
Alte activități   
3.7 Total ore studiu individual 69 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3.10 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Microeconomie  
4.2 de competențe  Cunoașterea noțiunilor / conceptelor economice fundamentale 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului - 
5.2. de desfășurare a seminarului/ 
laboratorului 

- 
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6. Competențele specifice acumulate 
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 Culegerea, analiza și interpretarea informațiilor privind organizația și mediul său: 
o identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor și instrumentarului necesare proceselor 

manageriale, în corelație cu mediul (intern și extern al) organizației; 
o explicarea, interpretarea și corelarea factorilor care constituie mediul intern și extern al 

organizației în dinamica acestora; 
o aplicarea de metode, tehnici și instrumente manageriale în rezolvarea de 

probleme/situații bine definite în dinamica mediului intern și extern al organizației; 
o evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare și diagnosticare a 

mediului intern și extern al organizației. 
 Fundamentarea și elaborarea sistemului managerial și a subsistemelor sale: 

o descrierea conceptelor de bază și a metodelor specifice sistemului managerial și a 
subsistemelor sale; 

o explicarea conceptelor de bază și a metodelor specifice sistemului managerial și a 
subsistemelor sale; 

o aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial 
și a subsistemelor sale; 

o evaluarea critic-constructivă a funcționării a sistemului managerial și a subsistemelor 
sale. 

 Utilizarea modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control-evaluare: 
o recunoașterea funcțiilor manageriale (previzionare, organizare, coordonare, antrenare 

și control-evaluare); 
o interpretarea fenomenelor, situațiilor și proceselor organizaționale din perspectiva 

funcțiilor manageriale; 
o aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 

antrenare și control-evaluare în organizații; 
o evaluarea aplicării modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și 

control-evaluare. 
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 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
munca riguroasă, eficientă și responsabilă: 

o reacția pozitivă la sugestii, cerințe, sarcini didactice, satisfacția de a răspunde corect și 
de a fi apreciat (motivație intrinsecă și extrinsecă); 

o capacitatea de a avea un comportament etic și de a promova valorile morale în 
managementul organizației. 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei: 

o abilitatea de a colabora cu specialități din alte domenii – în definirea problemelor, 
identificarea și implementarea soluțiilor / deciziilor; 

o capacitatea de a aprecia diversitatea și multiculturalitatea – și de a adopta abordarea 
contextualistă a managementului. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Cunoașterea (integrativă și interdisciplinară a) conținutului, 
principiilor și instrumentelor managementului, utilizarea și 
aplicarea acestora în cadrul proiectelor profesionale specifice 
elaborate – în contextul influențelor exercitate de factorii mediului 
global de afaceri. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Formarea la studenți a unei gândirii manageriale moderne, 
anticipative și proactive, corespunzătoare condițiilor de mediu în 
care operează astăzi organizațiile și de natură a favoriza adaptarea 
rapidă la realitățile lumii economice; 

 Însușirea de către studenți a problematicii de bază cuprinse în 
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știința managementului, managementul științific, procesul și 
sistemul de management; 

 Stăpânirea și utilizarea corectă a conceptelor și noțiunilor de bază 
referitoare la sistemul organizatoric al firmei, sistemul decizional, 
sistemul informațional, sistemul managementului resurselor 
umane, metodele și tehnicile de management; 

 Însușirea principalelor metode, tehnici și instrumente aplicabile în 
managementului organizației / firmei; 

 Abordarea și asimilarea sistemelor și metodelor de management. 
 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Bazele teoretice ale managementului organizației  
o Obiectul de studiu al managementului 
o Funcțiile managementului organizației 
o Principiile și sistemul de management 
o Evoluția managementului pe plan mondial și în România 
o Managementul bazat pe cunoștințe 
o Raporturile dintre știința managementului și managementul științific 

 Prelegere 
 Expunere  
 Dezbatere  

4 ore 

Mediul ambiant, organizația și întreprinzătorul  
o Mediul ambiant al organizației 
o Organizația ca obiect al managementului 
o Firma bazată pe cunoștințe 
o Întreprinzătorul și firma 

 Prelegere 
 Expunere  
 Dezbatere 

2 ore 

Strategia, managementul strategic și alianța strategică  
o Conceptele de strategie, management strategic, politică și alianță 

strategică 
o Componentele strategiei 
o Determinanții strategiei 
o Tipologia strategiilor  
o Rolul strategiilor organizațiilor 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Sistemul decizional  
o Conceptul de decizie managerială 
o Definirea și structura sistemului decizional al organizației 
o Abordări moderne ale procesului decizional strategic 
o Raționalizarea și modernizarea sistemului decizional 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Sistemul informațional-managerial  
o Conceptul de sistem informațional 
o Raționalizarea sistemului informațional 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Sistemul organizatoric  
o Definirea și componentele organizării procesuale 
o Organizarea structurală 
o Interdependența dintre organizarea formală și organizarea informală 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

4 ore 

Sistemul metodologico-managerial  
o Conceptele de sistem și metodă 
o Tipologia sistemelor, metodelor și tehnicilor de management 
o Sisteme și metode generale de management 
o Metode și tehnici specifice de management 
o Metode de stimulare a creativității personalului 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

4 ore 
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Sistemul managementului resurselor umane  
o Resursa umană – resursă și vector de bază al organizației 
o Managementul resurselor umane din organizațiile contemporane 
o Selecția și încadrarea resurselor umane 
o Formarea și perfecționarea personalului 
o Evaluarea și promovarea resurselor umane 
o Dezvoltarea carierei 
o Comunicarea în cadrul organizației 
o Motivarea complexă a personalului 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Managerii, leaderii și leadershipul  
o Managerii 
o Leadershipul și leaderii 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Cultura organizațională  
o Conceptul de cultură organizațională 
o Variabilele care determină caracteristicile culturii organizaționale 
o Modalități de manifestare 
o Cultura managerială 
o Schimbarea culturii organizaționale – transformarea organizațională 
o Funcțiile și importanța culturii organizaționale 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Competitivitatea, eficacitatea, eficiența și benchmarkingul 
managementului organizației  
o Contribuția managementului la creșterea competitivității organizației 
o Specificul eficienței managementului firmei 
o Evaluarea eficienței manageriale cuantificabile 
o Evaluarea eficienței manageriale necuantificabile 
o Evaluarea comparativă a eficienței managementului prin 

benchmarking 

 Prelegere 
 Expunere 
 Dezbatere 

2 ore 

Bibliografie 
 Bateman, T., Snell, S., Management: leading and collaborating in a competitive world, Boston: McGraw 

Hill Companies, 2007 
 Burduș, E., Tratat de management, Ed. Economică, București, 2005 
 Burduș, E., Fundamentele managementului organizației, ediția a II-a, Ed. Economică, București, 2007 
 Certo, S., Managementul modern, Ed. Teora, București, 2002 
 Hitt, M.A., Black, S., Porter, L.V., Management,  Pearson Prentice Hall, 2005 
 Nicolescu, O., Plumb, I., Pricop, M., Vasilescu, I., Verboncu, I., Abordări moderne în managementul și 

economia organizației, (4 volume), Ed. Economică, București, 2003  
 Nicolescu, O., Verboncu, I., Managementul organizației, Ed. Economică, București, 2007 
 Nicolescu, O., Nicolescu, L., Economia, firma și managementul bazate pe cunoștințe, Ed. Economică, 

București, 2005  
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Managementul schimbărilor și schimbarea 
managementului   Problematizare 

 
 Studiu de caz 

 
 Discuții, dezbateri 

 
 Cercetarea documentelor 

 
 Mozaic  

2 ore 

Societatea, firma și managementul bazate pe 
cunoaștere  

2 ore 

Strategie, structură și cultură organizațională  2 ore 
Particularități ale managementului în România  2 ore 
Deprinderi de comunicare managerială  2 ore 
Sistemul informațional-managerial  2 ore 
Metode și tehnici de optimizare a deciziilor în 
diferite contexte decizionale  

6 ore 
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Metode, sisteme și tehnici de management   
 Harta cognitivă 

 
 Brainstorming  

2 ore 
Managementul organizațiilor atipice  2 ore 
Firma etică și managementul responsabil social  2 ore 
Elemente de management comparat și 
internațional  

2 ore 

Test de evaluare   Testare 2 ore 
Bibliografie 
 Burduș, E., Management. Studii de caz. Exerciții. Probleme. Teste. Grile de evaluare, Ed. Economică, 

București, 2005 
 Drucker, P. (2012). Management. Routledge. 
 Drucker, P. (2013). The frontiers of management: Where tomorrow's decisions are being shaped today. 

Harvard Business Press. 
 Hamel, G., & Breen, B. (2013). The future of management. Harvard Business Press. 
 Rice, A. L. (Ed.). (2013). The enterprise and its environment: A system theory of management 

organization (Vol. 10). Routledge.  
 Colecțiile publicațiilor: Business Horizons; Management Decisions; Business Week;  International 

Affairs;  Journal of Managerial Issues;  Management Today;  Journal of Intellectual Capital;  British 
Journal of Management... 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Se realizează prin: 

 Cunoștințele (teoretice și aplicative) dobândite: 
o consonante cu noile teorii și practici ale domeniului; 
o adaptate nevoilor dinamice ale pieței muncii; 
o capabile a dezvolta abilitați și competențe relevante practicii în domeniu. 

 Dimensiunea accentuat aplicativă a: 
o studiilor de caz dezbătute. 

 Competențe transversale dobândite de studenți în direcțiile: 
o gândire critică, creativă și inovativă; 
o comunicare / dezbatere; 
o lucru în echipă; 
o operare PC; 
o realizare de conexiuni – cu alte discipline și cu realități organizaționale concrete; 
o studiu individual și dezvoltare personală / profesională. 

 
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% 

 Cunoașterea și 
înțelegerea conținutului 
teoretic al disciplinei  

 Examen scris – Test 
grilă 

30% 

10.5 Seminar/laborator 

 Înțelegerea situației 
concrete 

 Problematizarea 
 Identificarea și 

formularea soluțiilor 

 Proiecte / teme, 
studii de caz 

30% 
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 Cunoașterea, 
înțelegerea și aplicarea 
instrumentarului 
managerial 

 Testare (probleme) 30% 

10.6 Standard minim de performanță 
 studentul să recunoască termenii (conceptele) de bază ai (ale) disciplinei și să îi (le) înțeleagă; 
 studentul să știe care sunt principalele metode și tehnici de optimizare a deciziei manageriale; 
 studentul să (re)cunoască componentele sistemului de management; 
 studentul să utilizeze corect vocabularul managerial de bază. 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                    ............. 

 


