FIŞA DISCIPLINEI1
1. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Management în Productie si Transporturi/Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)

Inginerie ş i Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerii

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Marketingul Resurselor Umane

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof.dr.ing. Monica IZVERCIAN

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5

Ş.l.dr.ing. Monica TION

2.4 Anul de studiu6

I

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

E

Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

3 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

1

42 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

23

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

11

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

7

Tutoriat

2

Examinări

1

Alte activităţ i

1

Total ore activităţi individuale

45

3.8 Total ore pe semestru7
3.9 Numărul de credite

87
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Comunicare, relaţ ii interumane, managementul reursei umane

4.2 de competenţ e



1

2

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

4

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5
6
7

ore

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului



Sală curs, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice



Sală aplicaţii laborator, Materiale suport: laptop, proiector, tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e



8



profesionale

Competenţ e

Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu
Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Schimbarea opticii asupra noţ iunii de resursă umană în concept de marketing prin generarea
unor noi piste de reflexie asupra angajatului
 Îmbunătăţ irea radicală ş i continuă a resurselor ş i performanţ elor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Număr de ore

Candidatul, obiect de cumpărare sau client

2

Resursa umană de la gestiune la marketing

2

Recrutarea ş i selecţ ia

4

A recruta este a comunica

4

Intervievarea în vederea selecţ iei

2

Teste psihologice

2

Planificare RU

4

Încadrarea în organizaţ ie

4

Cariere

4

8

Metode de predare
Prelegere

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie9 M. Izvercianu - Marketingul Resursei Umane, 2002, Editura Solness, Timiş oara
Robert Mathis, John Jackson, Gean Valentine – Human Resource Management: Essential Perspectives, Cengage Learning, 2015.
Bruce Kaufman – The Development of Human Resource Management, Edward Elgar Publishing Limited, 2014.

8.2 Activităţ i aplicative10

Număr de ore

Studii de caz

4

Studiu aplicativ- restructurarea „serviciului personal” din intreprinderea

10

Metode de predare
Analiza
Brainstorming

reala intr-un departament de RU si crearea sistemelor de

Dezvoltare

comunicare necasare axelor de marketingul RU

realizare

Bibliografie11 Robert Mathis, John Jackson, Gean Valentine – Human Resource Management: Essential Perspectives, Cengage Learning,
2015.
Bruce Kaufman – The Development of Human Resource Management, Edward Elgar Publishing Limited, 2014
V. Lefter, s.a. – Managementul resurselor umane. Teorie si practica, Ed. Economica, 2008
Georgeta Pânișoară, Ion Ovidiu Pânișoară- Managementul resurselor umane, , Ed.Polirom, 2007

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


Modificarea conceptiei vizavi de cea mai importanta resursa a unei intreprinderi si anume Resursa umana- Consortiul „Inginerie
Economica” CIER, deseminarea conceptelor spre intreprinderea reala.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Elaborarea si interpretarea

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare
Examen

10.3 Pondere din
nota finală
0,6

conceptelor de marketing în
departamentele de RU

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

9

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
10
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
11
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

P:

Analiza si realizare

Prezentare si sustinere

0,4

studiu de caz
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Realizarea de recrutari RU, planificare RU, dezvoltare de cariere.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

12

Data avizării în Consiliul Facultăţii12

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI13
4. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timisoara

1.2 Facultatea14 / Departamentul15

Management in Productie si Transporturi / Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod16)

Inginerie si Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Management Antreprenorial in Administrarea Afacerilor

5. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Ingineria si Managementul Investitiilor

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. dr. ing. ec. Anca Draghici

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative17

Prof. dr. ing. ec. Anca Draghici

2.4 Anul de studiu18

1

I

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

6. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3 , din care:

3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

42 , din care:

3.5 curs

14

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

5

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

8

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

8

Tutoriat

7

Examinări

7

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

35

3.8 Total ore pe semestru19

77

6.9 Numărul de credite

7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Elemente de baza ale Managementului strategic

4.2 de competenţ e



13

14

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

15

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

16

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

17
18
19

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software Excel si Word

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Sala cu videoproiector si laptop, software Excel si Word, tabla

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

20

Competenţ e



Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Dezvoltarea de competente si abilitati in domeniul ingineriei si managementului proiectelor de
7.1 Obiectivul general al disciplinei

investitii, in general, si in domeniul fundamentarii deciziei de investitii, in special, prin
considerarea aspectelor de natura: manageriala, economico-financiara, sociale etc.
 Sub-obiective avute in vedere: (a) cunoasterea teoriilor economice privind investitiile ca
determinant al competitivitatii si cresterii economice; (b) cunoasterea modului de elaborare si
fundamentare a proiectelor investitionale pe plan national si internationale (documente tip

7.2 Obiectivele specifice

aplicatii de finantare, studii de fezabilitate etc.); (c) cunoasterea si aplicarea de metodologii de
evaluare a proiectelor de investitii; (d) dezvoltarea de abilitati pentru abordarea inter si multidisciplinara a sistemelor tehnico-economice si a celor sociale; (e) cunoasterea si aplicarea
unor metode moderne de luare a deciziilor de investitii, metode si tehnici de alocare si utilizare
optima a resurselor investitionale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
INVESTITIILE ÎN CIRCUITUL ECONOMIC SI SOCIAL (rol, concepte,

Număr de ore
4

Metode de predare
Prelegere cu prezentare

proiectul de investitii); SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

PPT, dezbateri,

(surse proprii, surse existente pe pietele de capital, alocatii de la

explicatii, example de

bugetul statului, surse externe pentru investitii); FORME DE

buna practica

MOBILIZARE A RESURSELOR FINANCIARE (leasing-ul, emisiunea
de valori imobiliare, investitii financiare)
20

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR (concept, caracteristici,

4

indicatori, criterii si metode de calcul); INDICATORI DE EVALUARE
SI ANALIZA A EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR LA
NIVEL MICROECONOMIC (indicatori generali, de baza si specifici);
INFLUENTA FACTORULUI TIMP ASUPRA PROCESULUI

4

INVESTITIONAL. TEHNICA DISCONTARII INVESTITIILOR DE
CAPITAL (tehnica discontarii, calculul principalilor indicatori dinamici
ai eficientei economice a investitiilor);
EFICIENTA ECONOMICA A MODERNIZARII SI DEZVOLTARII

2

CAPITALULUI FIX ÎN SOCIETATI COMERCIALE (determinarea
momentului optim de înlocuire a utilajelor; fundamentarea deciziei
optime de achizitie a utilajelor)

Bibliografie21
1. Romanu, Ion, coord.,Vasilescu, Ion, coord., Managementul investitiilor, Ed. Margaritar, Bucureş ti, 2004
2. Boncoi Gh. (coordonator), Sisteme de producţ ie – vol. II. Fabricatie flexibila, productie integrata, oportunitatea implementarii, eficienta
economica, Editura Universitatii “Transilvania” din Brasov, 2001 (capitolul X, Eficienta economica a investitiilor)
3. Dobrea R.C., Investitiile si modernizarea sistemelor tehnico-economice, Editura Eficon Press, Bucuresti, 2009
4. Draghici A., Dobrea R.C., Ingineria si managementul investitiilor, Editura Politehnica, Timisoara, 2012
8.2 Activităţ i aplicative22
1. EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR (aplicatii, metode de

4

Metode de predare
Prezentarea unor

calcul); Definirea unor foi de calcul Excel pentru operationalizarea

aplicatii si rezolvarea lor;

calculelor

dezbateri, explicatii,

2. INDICATORI DE EVALUARE SI ANALIZA A EFICIENTEI
ECONOMICE A INVESTITIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC

21

Număr de ore

10

example de buna
practica; studii de caz;

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
22
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

(aplicatii – eficienta economica a investitiilor în viziune statica,

demonstratii realizarea

efectul imobilizarii de fonduri si eficienta economica in viziune

unor foi de calcul Excel

dinamica); Definirea unor foi de calcul Excel pentru operationalizarea
calculelor
3. EFICIENTA ECONOMICA A MODERNIZARII SI DEZVOLTARII

10

CAPITALULUI FIX ÎN SOCIETATI COMERCIALE (aplicatii privind
determinarea momentului optim de înlocuire a utilajelor;
fundamentarea deciziei optime de achizitie a utilajelor); Definirea
unor foi de calcul Excel pentru operationalizarea calculelor
4. Integrarea aplicatiilor realizate intr-un studiu de caz complex, realizat in

4

cadrul unui sistem tehnico-economic – Portofoliul aplicativ la
disciplina

Bibliografie23 1. Draghici A., Dobrea R.C., Ingineria si managementul investitiilor, Editura Politehnica, Timisoara, 2012

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


Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta intreprinderile din economia reala (portofoliul
realizat de studentii masternazi are ca premisa documentarea lor initiala intr-un sistem tehnico-economic real).



Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, cum ar fi: ASE
Bucuresti, UP Bucuresti; UT Cluj-Napoca, TU Iasi, Univ. Transilvania din Brasov, INP Grenoble-Franta, PUT Poznan-Polonia etc.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative

10.1 Criterii de evaluare
Intrebari de verificare a

10.3 Pondere din
nota finală

Test de verificare a cunostintelor

0,5

Verificarea portofoliului aplicativ la disciplina

0,5

cunostintelor teoretice
S:
L:

Rezolvarea unor aplicatii

pe un studiul de caz complex
P:
Pr:

23

10.2 Metode de evaluare

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Realizarea completa a portofoliului aplicativ la disciplina si predarea lui

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

24

Data avizării în Consiliul Facultăţii24

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI25
7. Date despre program
1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea26 / Departamentul27

Management in Productie si Transporturi / Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod28)

Inginerie si Management / 20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Management Antreprenorial in Administrarea Afacerilor

8. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Management strategic

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. univ. dr. ec. ing. Marian MOCAN

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative29
2.4 Anul de studiu30

I

Prof. univ. dr. ing. Horia POPA

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

9. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

4 , din care:

3.2 curs

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

56 , din care:

3.5 curs

28

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
3.6 activităţ i aplicative

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

2
28
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

5

Tutoriat

5

Examinări

10

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

55

3.8 Total ore pe semestru31

111

9.9 Numărul de credite

8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Marketing, Teoria si ingineria sistemelor, Management,

4.2 de competenţ e

 Comunicare si relatii interumane, Managementul calitatii.

25

26

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

27

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

28

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

29
30
31

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Sala cu videoproiector (folosesc laptop propriu)

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Sala seminar

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţ e
profesionale



32

Competenţ e

Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor.
Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern





transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Obiectivul general al disciplinei Managementul Strategic este de a dezvolta/cultiva
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

masteranzilor competente profesionale (cunostinte si abilitati, precum si un mod de
comportament determinat de valori si atitudini noi impuse de specificul firmei) in
domeniul managementului strategic

 Devoltarea abilitatilor de organizare si gestionare a unor situatii concrete in cadrul
managementului strategic utilizat in cadrul firmelor

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Număr de ore

MANAGEMENT GENERAL. Definirea managementului, functiile
managementului, functiile intreprinderii, decizia si procesul
decizional

6

ELEMENTELE GLOBALIZARII. Etapele globalizarii, modul in care se

4

realizeaza in prezent globalizarea, tendinte manageriale actuale
ELEMENTE DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC; Etapele
unui plan strategic, definirea misiunii, viziunii si obictivelor,
analiza starii actuale a firmei, definirea obiectivelor si a
alternativelor strategice, metode de analiza pentru obtinerea
strategiei optime
IMPLEMENTAREA UNEI STRATEGII. Modul de eleborarea a unei
strategii, elementele de baza ale acesteia, controlul
implementarii strategiei

32

10

8

Metode de predare
Expunerea,
prelegerea, explicatia,
modelarea insotite de
mijloace tehnice
vizuale si auditive
(laptop,
videoproiector, statie
de aplificare cu
microfoane si boxe
pentru expunerea
slide-urilor continand
notiunile, informatiile
si cunoastintele
structurate pe fiecare
capitol de curs,
precum si a unor filme
documentardemonstrative pentru
partea de manipulare,
pachetizare,
paletizare). De
asemenea, studentii

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

au la dispozitie, in
biblioteca universitara,
suportul de curs tiparit
pe care il parcurg in
timpul orelor,
preluand prin notite
elementele explicative
suplimentare sau a
celor de noutate
introduse de cadrul
didactic.
Formele de
organizare a
procesului de
invatamant sunt:
Activitati frontale,
care cuprind: cursul,
partial activitatea de la
proiect (in cazul
explicatiilor);
Activitati de grup
dirijate care includ:
consultatiile, realizate
in comun de stundeti
(organizare in binom)
si cadrul didactic;
Activitati individuale
cuprind studiul
individual (in vederea
pregatirii evaluarii),
studiul în biblioteca,
lectura suplimentara si
de completare (la
sugestia cadrului
didactic; tituri
existente in biblioteca
universtara).

Bibliografie33

Haberberg A., Rieple A. – The strategic management of organization,

ISBN 0-13-021971-1, Pearson Eduction

Limited, Edimburg Gate Harlow, England 2001
Mocan M. s.a. Viziune moderna asupra elementelor de management, comunicare si logistica in organizatii ISBN 978-973-602401-6, Editura Brumar, Timisoara, 2008

Bailesteanu G., Burz R. – Liderul, ISBN 978-973-52-0313-9, Editura Mirton, Timisoara, 2008.

8.2 Activităţ i aplicative34
Seminar Finalizarea seminarului este bazata pe un studiu de caz
pentru o firma la alegerea masteranzilor pentru care sa urmeze
pasii pentru a elabora un plan strategic

Verificarea cunostintelor

Număr de ore
20

Metode de predare
Se va lucra la un studiu
de caz pe echipe de

8

maxim 3 studenti.
Solutiile se prezinta in
fata tuturor acestea fiind
punctate cu note de la 1
la 10.

33

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
34
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.

Bibliografie35 Cartile de la curs la care se adauga bibliografia de pe Internet

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


Tematica abordata se coroboreaza cu asteptari ale angajatorilor relativ la managementul strategic in contextul globalizariii

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
- tratarea completa si
corecta a subiectelor teoretice

10.4 Curs

10.5 Activităţ i aplicative

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota finală

Evaluarea formatoare – insoteste
parcursul didactic (la lucrari si la curs) si are
la baza feed-back-ul cerut de
profesor/student asupra unor probleme
punctuale; aceasta forma de evaluare are rol
de reglare şi autoreglare a activităţii cu
sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii
educationale; Evaluarea sumativă –
realizata la sfarsitul perioadei de instruire
printr-o proba de testare a competentelor
dobandite, sub forma unui EXAMEN SCRIS
pe baza de intrebari si raspunsuri

0,60

S:
L:
P:

prezentare solutiilor la

situatii concrete

Evaluarea formatoare – insoteste
parcursul didactic (la proiect si la curs) si are
la baza feed-back-ul cerut de
profesor/student asupra unor probleme
punctuale; aceasta forma de evaluare are rol
de reglare şi autoreglare a activităţii cu
sprijunul ambilor parteneri ai acţiunii
educaţionale; Evaluarea sumativă –
realizata la sfarsitul perioadei de instruire
printr-o proba de sustinere a proiectului

0,40

Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Elaborarea de proiecte specifice privind managementul strategic; Luarea unor decizii rapide in situatii unde nu se dispune
de toate informatiile; Cunostinte specific despre comunicare si previziune



Data completării

35

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2014

Director de departament

36

Data avizării în Consiliul Facultăţii36

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI37
10.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea38 / Departamentul39

Management in Productie si Transporturi/Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod40)

Inginerie şi Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
11.

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Management financiar

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. Dr. Duran Vasile

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative41

Prof. Dr. Duran Vasile

2.4 Anul de studiu42

I

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

Optional

12. 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/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

10

Tutoriat

5

Examinări

10

Alte activităţ i

0

Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru43
12.9 Numărul de credite

55
111
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Management

4.2 de competenţ e

 Explicarea și interpretarea noțiunilor circumscrise domeniului management

37

38

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

39

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

40

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

41
42
43

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului



5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice



Materiale curs, sala proiector, laptop, tabla
Materiale seminar, sala proiector, laptop, tabla

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

44

Competenţ e



Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu



Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Dezvoltarea cunostințelor și deprinderilor practice în aplicarea tehnicilor de management
financiar
 Insușirea terminologiei de bază în domeniul managementului financiar
 Interpretarea principalelor abordări ale managementului financiar și explicarea utilității
acestora în procesul decizional

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Problematica finanțelor manageriale

Număr de ore
2

Structura financiara și levierul financiar

4

Timpul și valoarea monedei

2

Titlurile financiare a le firmei

Prelegere
Exemplificare

4

Politica de finanțare a firmei

4

Costul capitalurilor de finanțat

2

Politica de alocare a capitalurilor firmei

4

Rentabilitatea și echilibrul financiar

4

Fiscalitatea firmei și efectele ei

2

44

Metode de predare

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie45

1. Duran V. Finanțele firmei. Strategii, politici și practică financiară, Ed. Mirton, Timişoara, 2000

2. Duran V. Monedă şi credit Vol I+II, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004
3. Duran V., Finanţe publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2006
4. Basno C., si colab., Monedă, credit, bănci, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
5. ***OMFP NR. 1802/2014pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
6. ***Legea societăţilor comerciale nr. 31/1991 republicată în M.O. nr. 1066/17.11.2004 cu modificările şi completările ulterioare

8.2 Activităţ i aplicative46

Număr de ore

Metode de predare

Structura financiara a firmei, levierul si riscul financiar

2

Dezbatere

Tehnica compunerii si actualizarii. Anuitati si perpetuitati

2

Studii de caz

Evaluarea si rambursarea obligatiunilor. Emisiunea si evaluarea actiunilor

2

Finantarea interna si politica de dividend. Costul mediu ponderat

2

Fundamentarea deciziei de a investi. Estimarea fluxurilor de numerar

2

Indicatorii economico financiari ai BVC. Pragul de rentabilitate

2

Echilibrul financiar al firmei si politica capitalului de lucru

2

Bibliografie47 1. Duran V. Finanțele firmei. Strategii, politici și practică financiară, Ed. Mirton, Timişoara, 2000
2. Duran V. Monedă şi credit Vol I+II, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004
3. Duran V., Finanţe publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2006
4. Basno C., si colab., Monedă, credit, bănci, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
5. ***OMFP NR. 1802/2014pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
6. ***Legea societăţilor comerciale nr. 31/1991 republicată în M.O. nr. 1066/17.11.2004 cu modificările şi completările ulterioare

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


Disciplina dezvolta competențe ce permit aplicarea tehnicilor managementului financiar pentru procesul decizional

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative
45

10.1 Criterii de evaluare
Raspunsuri la examen
S:

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
0,70
0,30

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
46
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
47
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

L:

Verificare pe parcurs pe

Verificare orala

baza unor lucrari de seminar
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Prezentarea conceptelor definite pe parcursul semestrului.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

48

Data avizării în Consiliul Facultăţii48

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI49
13.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea50 / Departamentul51

Management in Productie si Transporturi / Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod52)

Inginerie şi Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
14.

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Analiză economic asistată de calculator

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. Dr. Duran Vasile

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative53

Prof. Dr. Duran Vasile

2.4 Anul de studiu54

I

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

Optional

15. 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/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

10

Tutoriat

10

Examinări

4

Alte activităţ i

1

Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru55
15.9 Numărul de credite

55
111
8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Analiza economica financiara,

4.2 de competenţ e

 Explicarea și interpretarea noțiunilor circumscrise domeniului analizei si
diagnosticului firmeii

49

50

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

51

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

52

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

53
54
55

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Materiale curs, laptop, proiector, tabla

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Materiale curs, laptop, proiector, tabla

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e



profesionale56



Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern

Competenţ e

Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Însuşirea noţiunilor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice analizei economico7.1 Obiectivul general al disciplinei

financiare.
 Înţelegerea şi aprecierea eficienţei utilizării resurselor la nivelul agenţilor economici.
 Înţelegerea şi aprecierea situaţiei financiare a unei întreprinderi
 Accent pus pe analize pe baza de studii de caz care sa ilustreze diversitatea situaţiilor care

7.2 Obiectivele specifice

pot să se manifeste la nivelul unui agent economic
 Formularea concluziilor referitoare la starea unei societăţi comerciale şi propunerea de
măsuri de optimizare

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Bazele metodologice ale analizei economico-financiare asistate de

Număr de ore
6

calculator

Prelegere
Exemplificare

Situaţiile financiare anuale asistate de calculator

6

Analiza situaţiilor financiare a întreprinderilor asistate de calculator

4

Analiza rezultatelor întreprinderilor

4

Analiza cheltuielilor întreprinderilor

4

Analiza resurselor întreprinderilor

4

56

Metode de predare

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie57 .

Buglea, A., Analiza situaţiei financiare a întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2004

2.

Buglea, A., Roth, Anne-Marie, Minda, Alina; Stoiţa, F., Analiză financiară. Aplicaţii practice, Editura Mirton, Timişoara, 2006

3.

Spătaru, L., Analiza economico-financiară. Instrument al managementului întreprinderilor, Editura Economică, Bucureşti, 2004

4.

Duran Vasile, Analiza economico-financiara, vol. 1-vol.2, Editura Eurostampa, 2005.

8.2 Activităţ i aplicative58
Bazele metodologice ale analizei economico-financiare asistate de

Număr de ore
6

calculator

Metode de predare
Dezbatere
Studii de caz

Situaţiile financiare anuale asistate de calculator

6

Analiza situaţiilor financiare a întreprinderilor asistate de calculator

4

Analiza rezultatelor întreprinderilor

4

Analiza cheltuielilor întreprinderilor

4

Analiza resurselor întreprinderilor

4

4
Bibliografie59 1.

Buglea, A., Analiza situaţiei financiare a întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2004

2.

Buglea, A., Roth, Anne-Marie, Minda, Alina; Stoiţa, F., Analiză financiară. Aplicaţii practice, Editura Mirton, Timişoara, 2006

3.

Spătaru, L., Analiza economico-financiară. Instrument al managementului întreprinderilor, Editura Economică, Bucureşti, 2004

4.

Duran Vasile, Analiza economico-financiara, vol. 1-vol.2, Editura Eurostampa, 2005.

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


Disciplina dezvolta competențe ce permit aplicarea tehnicilor de analiză economică asistată de calculator pentru utilizatorii
interni si externi

10. Evaluare

57

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
58
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
59
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.1 Criterii de evaluare

Tip activitate
10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

Raspunsuri la examen

10.5 Activităţ i aplicative

Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
0,70

S:
L:

Verificare pe parcurs pe

Verificare orala

0,30

baza unor lucrari de seminar
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Prezentarea conceptelor definite pe parcursul semestrului

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

60

Data avizării în Consiliul Facultăţii60

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI61
16.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timişoara

1.2 Facultatea62 / Departamentul63

MPT-Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod64)

Inginerie ş i Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
17.

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Marketing Strategic

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof.dr.ing. Monica IZVERCIAN

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative65

Conf.ec.dr.ing. Matei Tamasila

2.4 Anul de studiu66

I

2.5 Semestrul

2

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

E

Obligatorie

18. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

23

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

11

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

17

Tutoriat

2

Examinări

1

Alte activităţ i

1

Total ore activităţi individuale

55

3.8 Total ore pe semestru67
18.9 Numărul de credite

111
8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Marketing operational, matematici speciale, legislatie si tehnici comerciale

4.2 de competenţ e



61

62

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

63

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

64

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

65
66
67

ore

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului



5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice



Sală curs, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.
Sală aplicaţii laborator, Materiale suport: laptop, proiector, tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

68

Competenţ e



Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Intelegerea organizatiei din perspectiva clientului si folosirea acestei intelegeri pentru crearea
de strategii în vederea unui avantaj semnificativ în mediul competitiv.
 Adaptarea performantelor sistemelor la dinamica mediului extern.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Repere esentiale în marketing
Informare în marketing

Număr de ore
4

3

Strategii de produs

3

Strategii de distributie

3

Strategii promotionale

3

Strategii de pret

2

Procesul planificarii strategice la nivel de intreprindere

2

Strategia marketing la nivelul activitatilor si la nivelul produsului

2

68

Prelegere

4

Strategii de segmentare a pietei –piata tinta si pozitionare

Organizare si planificare în marketing

Metode de predare

2

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie69 M. Izvercianu – Elemente de Marketing, Editura Solness, Timisoara, 2009
Kotler Philip si Armstrong Gary, Principles of Marketing, 14°editie, Pearson Prentice Hall, 2012
Zubin Sethna, Rosalind Jones & Paul Harrigan, Entrepreneurial Marketing:Global Perspectives, Emerald Group Publishing, 2013.
8.2 Activităţ i aplicative70

Număr de ore

Studii de caz

7

Seminar- realizarea analizei diagnostic de marketing pentru o firma data

21

Metode de predare
Analiza
Brainstorming
Dezvoltare

( reala)

Realizare

Bibliografie71 M. Izvercianu – Elemente de Marketing, Editura Solness, Timisoara, 2009
Kotler Philip si Armstrong Gary, Principles of Marketing, 14°editie, Pearson Prentice Hall, 2012
Zubin Sethna, Rosalind Jones & Paul Harrigan, Entrepreneurial Marketing:Global Perspectives, Emerald Group Publishing, 2013

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


In vederea schitarii continutului disciplinei /laborator/proiect si alegerii metodelor de predare, in „Consortiul de Inginerie Economica
din Romania„ au avut loc discutii cu reprezentantii a 28 universitati tehnice de stat care au in curricula universitara domeniul
„Inginerie si Management”, alegandu-se variantele optime. De asemenea s-au realizat studii de piata privind nevoile angajatorilor
vis-a-vis de inginerul economist.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Elaborarea strategiei de

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare
Examen

10.3 Pondere din
nota finală
0,60

marketing la nivel de piata,
produs, distributie, comunicare
si pret

69

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
70
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
71
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:
P: Analiza si realizare proiect

Prezentare si sustinere proiect

0,40

Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Realizarea a minima a unei solutii strategice vizavi de elementele de marketing pentru o întreprindere data.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

72

Data avizării în Consiliul Facultăţii72

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI73
19.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea74 / Departamentul75

Management în Producţie şi Transporturi/Management

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod76)

Inginerie şi Management /20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
20.

Management antreprenorial în administrarea afacerilor

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Management operaţ ional
S.l.dr.ing. TĂUCEAN Ilie Mihai

2.2 Titularul activităţ ilor de curs
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative77

S.l.dr.ing. TĂUCEAN Ilie Mihai

2.4 Anul de studiu78

2

I

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

E

Obligatorie

21. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

42 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

1
14
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

23

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

4

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

14

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

45

3.8 Total ore pe semestru79

87

21.9 Numărul de credite

7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Management strategic

4.2 de competenţ e



73

74

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

75

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

76

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

77
78
79

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Sală curs, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Sală aplicaţii laborator, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

80

Competenţ e



Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu



Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Disciplina contribuie la cultivarea liniilor de competenţ ă ale domeniului specializării cu
7.1 Obiectivul general al disciplinei

cunoş tinţ e ş i competenţ e în determinarea ş i evaluarea factorilor critici de succes, a
indicatorilor de performanţ ă operaţ ională ai firmelor ş i clusterelor.
 Penetrarea sferei de cuprindere a metodelor si tehnicilor de management operaţ ional, studiind
o serie de modalităţ i utilizate de întreprinderile moderne care permit să îş i mobilizeze toate

7.2 Obiectivele specifice

resursele în vederea reducerii costurilor, a îmbunătăţ irii performanţ elor ş i a calităţ ii produselor
ş i serviciilor si respectiv, asigurându-se o creş tere a competitivităţ ii acestora, crearea ş i
ocuparea de noi pieţ e.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Fundamentarea managementului operaţional (MO). Obiective.
Sarcini. Principii

Număr de ore
2

2. Analiza sistemului operaţional

2

3. Metode şi tehnici în managementul operaţional

2

4. Strategia operaţională şi competitivitatea

2

5. Managementul proiectelor. Managementul timpului

2

6. Proiectarea produsului şi procese de transformare

2

7. Medote şi tehnici de analiză a proceselor

2

8. Proiectarea locului de muncă

2

80

Metode de predare
Expunere, prelegere,
conversaţie, explicaţie,
exemple,
demonstraţie,
simulare, studii de caz,
prezentări Power Point,
analiza şi sinteza

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

9. Alegerea şi proiectarea proceselor

2

10. Echilibrarea liniilor de producţie

2

11. Analiza ş i proiectarea serviciilor

2

12. Metode MRP/ERP

2

13. Ordonanţ area

2

14. Servicii de consultanţ ă în MO

2

Bibliografie81
1. Taucean, I.M. – Management operaţional, material e-learning pe campus virtual UPT
https://cv.upt.ro/course/view.php?id=550 , 2015
2. Chase, R.B., Jabobs, F.R & Aquilano, N.J. – Operation management for competitive advantage, McGrow-Hill Irwin, 2006

3. Taucean I.M. – Managementul producţ iei. Curs si studii de caz, Solness, 2008
8.2 Activităţ i aplicative82

Număr de ore

1. Metode de studiu şi analiză operaţională a producţiei. Grafice de

2

analiză a circulaţiei produselor
2. Analiza modelului lanţului valorii si a mediului intern şi extern

2

3. Aplicaţie joc – tipuri de organizare a producţiei

2

4. Analiza sistemului operaţional. Metode de ordonanţare

2

5. Diagrame de relaţii

Metode de predare
aplicaţii practice,
simulare, dezvoltarea
de strategii de
optimizare a
rezultatelor, analiza
comparativă

2

6. Managementul stocurilor - MRP

2

7. Analiza efectului de invăţare

2

Bibliografie83
1. Taucean, I.M. – Management operaţional, material e-learning pe campus virtual UPT
https://cv.upt.ro/course/view.php?id=550 , 2015
2. Chase, R.B., Jabobs, F.R & Aquilano, N.J. – Operation management for competitive advantage, McGrow-Hill Irwin, 2006

3. Tăucean, I.M - Managementul producţ iei. Îndrumător pentru lucrări de laborator; Editura Solness; Timiş oara, 2004

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




Cunoştinţele de management operaţional sunt importante pentru planul de învăţământ al specializării pentru
însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru conducerea operaţională a departamentelor/echipelor din domeniu şi/sau
interdisciplinare.
Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea
carierei unor viitori manageri operaţioanli necesari în structura ierarhică a firmelor.

10. Evaluare
Tip activitate

81

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
82
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
83
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.4 Curs

Rezolvarea unor subiecte
teoretice aferente cursurilor

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

Rezolvarea problemelor,

exercitiilor corespunzătore
laboratoarelor

Examinare scrisă, structura subiectelor: 3
subiecte teoretice

0,50

Prezentarea rezolvărilor individual si in
echipa, răspunsuri la întrebări

0,50

P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Utilizarea şi exprimarea corectă a noţiunilor şi conceptelor definite . Efectuarea de calcule, aplicaţii şi sarcini specifice,
interpretarea unor rezultate, participarea activă la lucrul în echipă.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

84

Data avizării în Consiliul Facultăţii84

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI85
22.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timişoara

1.2 Facultatea86 / Departamentul87

Management în Producţie şi Transporturi/Management

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod88)

Inginerie şi Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

23.

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Management Informaţional

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Conf. dr. ing. ec. Păun ALAN

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative89

Conf. dr. ing. ec. Păun ALAN

2.4 Anul de studiu90

II

I

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

24. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

4 , din care:

3.2 curs

2

56 , din care:

3.5 curs

28

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

5
10

Tutoriat
Examinări

10

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

55

3.8 Total ore pe semestru91

111

24.9 Numărul de credite

8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Management operational, management strategic

4.2 de competenţ e



85

86

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

87

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

88

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

89
90
91

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Sala laborator, tablă, calculatoare

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţ e
profesionale

92

Competenţ e

Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu

 Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Obiectivul cursului este acela de a forma la studenţi deprinderile specifice necesare

abordării conceptului sistemic în analizele diverselor sisteme informaţionale şi
informatice cu care se vor întâlni atât în viitorii ani de studiu, cât si în activitatea lor de
mai târziu.

7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Conştiinţele dobândite în cadrul cursului şi dublate de aplicaţia din cadrul lucrărilor îl
7.2 Obiectivele specifice

ajută pe viitorul specialist în management să înţeleagă sistemul numit întreprindere în
care urmează să se integreze, să afle toate intercondiţionările dintre sistemul în care va
lucra şi toţi ceilalţi factori externi întreprinderii, va învăţa să realizeze : documentaţia
unui proiect informatic şi realizarea şi implementarea acestuia.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Cap. 1. Aspecte privind informatizarea unităţ ilor economice

Număr de ore
2

1.1. Unitatea economică – ansamblu de sisteme şi procese
1.2. Consideraţii privind realizarea unui sistem informatic
Cap. 2. Sisteme informatice pentru conducere

Metode de predare
Prelegere susţinută de
prezentări PPT,
discuţii, explicaţii,
exemplificări, studii de
caz

4

2.1. Introducere
2.2. Obiective
2.3. Structura
2.4. Componente
2.5. Concepţ ia globală ş i integrabilitatea
2.6. Informaţ ia
Cap. 3. Modalităţ i de organizare a datelor supuse prelucrării automate
92

2

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

3.1. Definirea ş i obiectivele organizării datelor
3.2. Evoluţ ia metodelor ş i tehnicilor de organizare a datelor
3.3. Organizarea datelor în baze de date
Cap. 4. Sisteme informatice de asistare a deciziei în managementul contemporan

2

4.1 Sistemul holonic
4.2 Noi concepte privind procesele de afaceri
Cap. 5. Sisteme informatice de asistarea a deciziei (SIAD)

4

5.1. Ce înseamnă SIAD
5.2 Evoluţia SIAD
5.3 Caracteristicile unui SIAD
5.4 Clasificarea SIAD- urilor
Cap. 6. Arhitectura unui SIAD

2

6.1. Gestiunea datelor
6.2 Modelele ş i gestiunea modelelor
6.3 Sistemele de gestiune a cunoş tinţ elor
6.4 Subsistemul de dialog
6.5 Integrarea SIAD-urilor
Cap. 7. Tehnologii moderne aferente SIAD

2

7.1 Inteligenţa artificială in problematica decizională
7.2 Sisteme expert - parte integranta a inteligentei artificiale
7.3. Structura unui sistem expert
7.4. Trăsăturile unui sistem expert şi domeniile de utilizare
7.5. Viitorul inteligentei artificiale
Cap. 8. Tablourile de bord electronice

2

Cap. 9. Data Warehouse

2

9.1. Obiectivele si caracteristicile tehnologiei Data Warehouse
9.2 Structura unui Data Warehouse
9.3 Arhitecturi specifice unui data warehouse
9.4. Realizarea unui Data Warehouse
9.5. Caracteristicile unui proiect de tip data Warehouse
9.6. Diferenţ a între bazele de date operaţ ionale ş i depozitele de date
9.7. Riscurile asociate unui proiect Data Warehouse
9.8. Tendinţ e în tehnologia depozitelor de date
Cap. 10. Data Mining

2

10.1 Etapele procesului Data Mining
Cap. 11. Tehnologia OLAP (Online Analyses Processing)

2

11.1. Locul instrumentelor OLAP în mediul decizional
11.2 Caracteristicile de bază OLAP
11.3. Modelarea dimensionala
11.4. Bazele de date multidimensionale
11.5. Operaț iile OLAP asupra hipercuburilor
Cap. 12. Suportul software pentru depozite de date ş i OLAP

2

12.1. Serviciul de transformare a datelor
12.2. Serviciul de asistare a deciziei
12.3. Stocarea datelor OLAP
12.4. Analiza datelor folosind limbaje de procesare a datelor multidimensionale

Bibliografie93 1. P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Solness, Timişoara, 2002, Cod ISBN 973-8145-79-1
2. P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice – caiet de lucrări, Ed. Solness, 2002, Timişoara, Cod ISBN 973-8145-64-3
3. P. Alan, M. Negruţ : Manualul întreprinderii simulate, Ed. Solness, 2002, Timişoara, Cod ISBN 973-8145-98-8
4. P. Alan, L. Danciu : Informatica de gestiune, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2007, Cod ISBN 978-973-664-240-1
5. P. Alan, L. Danciu : Baze de date în gestiunea activităţilor economice, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2007, Cod ISBN 978-973-664-239-5
6. P. Alan : Curs Management Informaţional, în format electronic, 2015
7. P. Alan : Lucrări Management Informaţional, în format electronic, 2015
8.2 Activităţ i aplicative94
CAPITOLUL I. PROIECTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMATIC
1.1. DEFINIREA OBIECTIVELOR SISTEMULUI INFORMATIC PROPUS
1.2. PREZENTAREA SITUAŢIILOR DE IEŞIRE A SISTEMULUI INFORMATIC
1.3. FORMALIZAREA DOCUMENTELOR DE INTRARE
1.4. PROIECTAREA BAZEI INFORMAŢIONALE
1.5. REPROIECTAREA ŞI ADAPTAREA DOCUMENTELOR DE INTRARE
1.6. STRUCTURAREA SISTEMULUI ŞI DETERMINAREA UNITĂŢILOR
FUNCŢIONALE
CAPITOLUL II. PROIECTAREA DE DETALIU A UNITĂŢILOR FUNCŢIONALE
2.1. PROIECTAREA FISIERELOR DE BAZA
2.2. PROIECTAREA PRELUCRĂRILOR SPECIFICE ALE UNITĂŢII FUNCŢIONALE
2.3. PROIECTAREA STRUCTURII UNITĂŢILOR DE PRELUCRARE
2.4. PROIECTAREA PRELUCRĂRILOR SPECIFICE ALE UNITĂŢII DE
PRELUCRARE
CAPITOLUL III. PREZENTAREA PROGRAMULUI INFORMATIC
3.1. PREZENTAREA INTERFETEI UTILIZATOR A PROGRAMULUI
3.2. PREZENTAREA SITUATIILOR DE IESIRE A PROGRAMULUI
3.3. PREZENTAREA PRGRAMULUI SURSĂ

Număr de ore
8

Metode de predare
Conversaţie, aplicaţii
practice, exemple,
simulare, experiment,
studii de caz, metoda
proiectelor, prezentări
PPT.

10

10

Bibliografie95 1. P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice, Ed. Solness, Timişoara, 2002, Cod ISBN 973-8145-79-1
2. P. Alan : Proiectarea sistemelor informatice – caiet de lucrări, Ed. Solness, 2002, Timişoara, Cod ISBN 973-8145-64-3
3. P. Alan, L. Danciu : Informatica de gestiune, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2007, Cod ISBN 978-973-664-240-1
4. P. Alan, L. Danciu : Baze de date în gestiunea activităţilor economice, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2007, Cod ISBN 978-973-664-239-5
5. P. Alan : Lucrări Management Informaţional, în format electronic, 2015

93

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
94
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau
„Practică:”.
95
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

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




Cunoştinţele de realizare a aplicaţiilor de management informaţional sunt importante pentru planul de învăţământ al
specializării pentru însuşirea/utilizarea conceptelor specifice, pentru ingineria şi conducerea departamentelor/echipelor din
domeniu şi/sau interdisciplinare.
Majoritatea angajatorilor din domeniul aferent programului solicită cunoştinţe şi competenţe în domeniu pentru dezvoltarea
carierei unor viitori ingineri/manageri/directori necesari în structura ierarhică a firmelor şi pentru realizarea şi conducerea
proiectelor.

10. Evaluare
10.1 Criterii de evaluare

Tip activitate

Test 20 întrebări: unul

10.4 Curs

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota finală

Participarea la curs, nota obţinută la teste

0,50

Participarea la lucrări, realizarea şi susţinerea

0,50

intermediar şi unul final (la
examen

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

Realizarea unei lucrări a

cărei temă este stabilită, prin
discuţie, cu fiecare student în
parte

practică a lucrării

P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


La examinarea cursului minim nota 5; la prezentarea proiectului minim nota 5

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

96

Data avizării în Consiliul Facultăţii96

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI97
25.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timisoara

1.2 Facultatea98 / Departamentul99

Facultatea de Management in Productie si Transporturi / Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod100)

Inginerie şi Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
26.

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Contabilitate manageriala

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. Dr. Duran Vasile

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative101

Prof. Dr. Duran Vasile

2.4 Anul de studiu102

I

2.5 Semestrul

2

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

Optionala

27. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3 , din care:

3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

42 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

10

Tutoriat

5

Examinări

0

Alte activităţ i

0

Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru103
27.9 Numărul de credite

35
77
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Contabilitatea Intreprinderii

4.2 de competenţ e

 Explicarea și interpretarea noțiunilor circumscrise domeniului contabilității
manageriale

97

98

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

99

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.
Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

100
101
102
103

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Materiale curs, tabla, laptop, proiector

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Materiale seminar, tabla, laptop, proiector

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e



Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu

profesionale104



Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor

Competenţ e



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Dezvoltarea cunostințelor și deprinderilor practice în aplicarea tehnicilor contabilitatii
manageriale în vederea obținerii informatiilor cantitative si calitative utile in planificarea si
luarea deciziilor.
 Insușirea terminologiei de bază în domeniul managementului financiar

7.2 Obiectivele specifice

 Interpretarea principalelor abordări ale managementului financiar și explicarea utilității
acestora în procesul decizional
 Manifestarea si promovarea unei atitudini responsabile pentru valoficarea optima a
potentialului economic al intreprinderii

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Activele imobilizate ale firmei

Număr de ore
2

Activele circulante ale firmei

2

Capitalurile proprii ale firmeii

2

Datoriile si creantele firmei

Metode de predare
Prelegere
Exemplificare

2

Managementul costurilor de productie

2

Managementul determinarii, delimitarii si repartizarii cheltuielilor firmei

2

Managementul determinarii productiei de fabricatie interdependența și

2

calculul costului de producție unitar

104

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie105

Duran V. Finanțele firmei. Strategii, politici și practică financiară, Ed. Mirton, Timişoara, 2000

Duran V. Monedă şi credit Vol I+II, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004
Duran V., Finanţe publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2006
***OMFP NR. 1802/2014pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
***Legea societăţilor comerciale nr. 31/1991 republicată în M.O. nr. 1066/17.11.2004 cu modificările şi completările ulterioare

8.2 Activităţ i aplicative106

Număr de ore

Metode de predare

Uzura si amortizarea imobilizarilor corporale

2

Dezbatere

Achizitionarea in leasing a imobilizarilor corporale

2

Studii de caz

Emisiunea, evaluarea și riscul portofoliului de riscuri financiare

2

Evaluarea și reevaluarea stocurilor

2

Metode de organizare a contabilitatii analitice si sintetice a stocurilor

2

Evaluarea mărfurilor la entitățile comerciale cu amanuntul și cu

2

ridicata
Evaluarea capitalului social

2

Decontările cu bugetul statului
Calculația costurilor la nivelul firmei

2
2

Bibliografie107 Duran V. Finanțele firmei. Strategii, politici și practică financiară, Ed. Mirton, Timişoara, 2000
Duran V. Monedă şi credit Vol I+II, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004
Duran V., Finanţe publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2006
***OMFP NR. 1802/2014pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
***Legea societăţilor comerciale nr. 31/1991 republicată în M.O. nr. 1066/17.11.2004 cu modificările şi completările ulterioare

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


Disciplina dezvolta competențe ce permit aplicarea tehnicilor contabilitatii manageriale pentru procesul decizional în cadrul
întreprinderii

10. Evaluare
Tip activitate

105

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
106
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
107
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.4 Curs

Raspunsuri la examen

10.5 Activităţ i aplicative

Examen scris

0,70

S:
L:

Verificare pe parcurs

Verificare orala

0,30

P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Prezentarea conceptelor definitorii.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

108

Data avizării în Consiliul Facultăţii108

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI109
28.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timisoara

1.2 Facultatea110 / Departamentul111

Facultatea de Management in Productie si Transporturi

1.3 Catedra

▬

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod112)

Inginerie si Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
29.

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor I

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Jocuri de Intreprindere l

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. Dr. ing. Gabriela PROSTEAN

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative113

S.L. dr. ing. Gabriela NEGRU STRAUTI

2.4 Anul de studiu114

2

I

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

D

2.7 Regimul disciplinei

Optional

30. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

3 , din care:

3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

42 , din care:

3.5 curs

14

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

10

Tutoriat
Examinări
Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

35

3.8 Total ore pe semestru115

77

30.9 Numărul de credite

7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Optimizări în Inginerie și Management; Analiza Diagnostic

4.2 de competenţ e



109

110

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

111

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

112

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

113
114
115

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Materiale curs, proiector, laptop, tabla.

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Materiale laborator, proiector, laptop, tabla

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

116

Competenţ e



Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu



Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern



transversale

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


7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice



Penetrarea sferei de cuprindere a metodelor si tehnicilor de analiza a
indicatorilor economici sau sistemului de indicatori, dobândind deprinderi în
conducerea unei întreprinder.

Însuşirea metodelor şi tehnicilor utilizate în analiza indicatorilor economici, însuşirea
deprinderilor unui manager prin intermediul studiilor de caz reale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Număr de ore

(Elemente de teoria jocurilor.

2

Elemente de teoria aşteptării.

2

Elemente de teoria stocurilor.

4

Elemente de teoria uzurii.

2

Sisteme expert Fuzzy, sisteme expert bazate pe retele
neuronale.

116

Metode de predare
Prelegere, dialog,
dezbatere

4

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie117 [1] Prostean G., Sisteme informatice pentru planificarea si organizarea sistemelor economice, curs,
Centrul de multiplicare Universitatea “Politehnica” Timisoara, 2007
[2] Kilyeni Şt., Tehnici de optimizare în ingineria energetică, Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006 (CD)
[3] Kilyeni Şt., Bărbulescu C., Groza D, Limbean G. - Tehnici de optimizare în ingineria energetică. Lucrări practice, ed. 3,
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006

8.2 Activităţ i aplicative118

Număr de ore

Jocuri statistice.

2

Criterii pentru alegerea deciziilor optime în
situaţii de incertitudine.

4

Drumuri de lungime minimă sau maximă întrun
graf - algoritmul Bellman-Kalabai

2

Drumuri de lungime minimă sau maximă întrun
graf - metoda Pert

4

Metoda esalonarii calendaristice, metoda Earned Value

4

Model general de stoc, model de stoc pentru o perioadă unică

4

Modelul Wilson-Whitin

2

Metoda algoritmului Simplex, Optimizare de tip transport

4

Recuperari

2

Metode de predare
Studii de caz, dialog,
dezbatere.

Bibliografie119 [1] Prostean G., Sisteme informatice pentru planificarea si organizarea sistemelor economice, curs,
Centrul de multiplicare Universitatea “Politehnica” Timisoara, 2007
[2] Kilyeni Şt., Tehnici de optimizare în ingineria energetică, Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006 (CD)
[3] Kilyeni Şt., Bărbulescu C., Groza D, Limbean G. - Tehnici de optimizare în ingineria energetică. Lucrări practice, ed. 3,
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2006

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


Conţinutul cursului încearcă să se adapteze cerinţelor angajatorilor, acestea fiind formulate la întâlnirile periodice cu
reprezentanţii asociaţiilor profesionale pentru identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu.



10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative

117

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare distribuita

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
0,65

S:

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
118
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
119
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

L:

Evaluare de laborator tip

0,35

grila
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)
Utilizarea minimala a sistemului software Microsoft Project in contextul unui proiect relevant realitatii economice



Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

120

Data avizării în Consiliul Facultăţii120

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI121
31.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timisoara

1.2 Facultatea122 / Departamentul123

Facultatea de Management in Productie si Transporturi / Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod124)

Inginerie si Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Management Antreprenorial in Administrarea Afacerilor

32.

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Managementul cunoasterii si negocierea in afacerii

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. dr. ing. ec. Anca Draghici

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative125

Prof. dr. ing. ec. Anca Draghici

2.4 Anul de studiu126

3

II

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

33. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână

3 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

1

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

42 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

10

Tutoriat

10

Examinări

10

Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

50

3.8 Total ore pe semestru127

92

33.9 Numărul de credite

7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Ingineria si managementul investitiilor

4.2 de competenţ e



121

122

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

123

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

124

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

125
126
127

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Sala de curs cu videoproiector, laptop, software MindManager si Word

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Sala cu videoproiector si laptop, software MindManager si ARIS, tabla

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţ e
profesionale128

Competenţ e

Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu

 Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Dezvoltarea de competente si abilitati în domeniul utilizarii capitalului intelectual al
organizatiilor pentru crearea avantajului competitiv. Cursul si aplicaţ iile propun dezvoltarea
unor competenţ e cognitive prin însusirea utilizarii unor metode/tehnici si mijloace (software)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

pentru crearea, capitalizarea, transferul si împartasirea cunostintelor.
 Partea cursului in domeniul negocierii îsi propune dezvoltarea de competenţ e cognitive
(însusirea de metode si mijloace de operare în procesul de negociere a afacerilor) si
profesionale (prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare – argumentare – negociere)..
 Sub-obiective avute in vedere: (a) cunoasterea teoriilor relative la stiinta managementului
cunoasterii: dezvoltarea si importanta cunoasterii individuale si organizationale, capitalul
intelectual, activitati de managementul cunoasterii si paradigma organizationala in societatea

7.2 Obiectivele specifice

bazata pe cunoastere si inovare; (b) cunoasterea si dezvoltarea de abilitati specifice
procesului de negociere in afaceri (modelul procesului de negociere si factorii fundamentali ai
negocierii, diagnosticul situatiei de negociere, pregătirea strategica si organizarea negocierii,
tehnici si tactici de negociere.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Istoric al evolutiei conceptului de management al cunoatterii (Definitii;
Notiuni de operare; Tendinte). Epistemologia baza filozofica a

128

Număr de ore
4

Metode de predare
Prelegere cu prezentare
PPT, dezbateri,

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

dezvoltarii managementului cunoasterii; Cunostinte individuale si

explicatii, example de

organizationale. Arborele capitalului intelectual;

buna practica

2. Strategiile managementului cunoasterii. Procese pentru managementul

6

cunoasterii. Metode de capitalizare a cunoasterii. Transferul de
cunostinte în practica întreprinderilor
3. Economia bazata pe cunoaatere ai organizatiile virtuale. Caracteristicile

4

noii economii. Dinamica organizationala – organizatii virtuale.
Constructia si managementul organizatiei/echipei virtuale ;
4. Natura negocierii (aspecte definitorii; specificul negocierii ca forma de

4

interactiune umana; forme de negociere fundamentale). Domeniul
negocierii (functiile negocierii; domeniile de aplicare a negocierii;
situatiile de negociere); Modelul procesului de negociere si factorii
fundamentali ai negocierii; Negociatorul – personalitate si
competente
5. Diagnosticul negocierii (abordarea pregatirii negocierii; metodologia

6

pregatirii negocierii si nevoia de informatii; diagnosticul situatiei de
negociere); Pregatirea strategica si organizarea negocierii. Etapele
desfasurarii negocierii propriu-zise;
6. Comunicarea în negociere. Tehnici si tactici de negociere

4

Bibliografie129 1. Cunha M. M., Cortes B., Putnik G. D., Adaptive Technologies and Business Integration: Social, Managerial and
Organizational Dimensions, Idea Group Publishing, Information Science Publishing, IRM Press, CyberTech Publishing and Idea Group
Reference, 2006, în care, Draghici A., Draghici G., New Business Requirements in the Knowledge-Based Society, pag. 211-243 / 2.
Putnik G. D, Cunha M. M., (editori) Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations, Idea Group Reference, IGI Knowledge 2007,
în care Draghici A., Matta N., Molcho G., Draghici G., Networks of Excellence as Virtual Communities si Molcho G., Draghici A., Matta N.,
Ontology and Expertise Map Building in Virtual Organizations – the Case of VRL-KCiP / 3. Bernard, A., Tichkiewitch, S. (Eds.), Methods
and Tools for Effective Knowledge Life-Cycle-Management, Editura Springer / 4. Pruteanu St., Comunicare si negociere în afaceri,
editura Polirom, Bucureş ti 2004 / 5. Pugna A., Negociere afacerilor, Editura Eurobit, Timiş oara, 2008
8.2 Activităţ i aplicative130

129

Număr de ore

Metode de predare

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
130
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.

1. Utilizarea programului MindManager – tehnici de reprezentare a

2

aplicatii (film video) si

ontologiilor în managementul cunoasteri (aplicatii si studii de caz)i
2. Sisteme de management al cunoasterii (exemple de buna practica;

6

studii de caz)
3. Personalitatea negociatorului – teste de autocunoaş tere; dezbatere;

2

determinarea stilului personal de negociere
4. Exercitiu de negociere - studiu de caz 1 (aplicatie pentru formarea

Prezentarea unor

2

abilitatilor de negociere)

rezolvarea lor; dezbateri,
explicatii, example de
buna practica; studii de
caz; demonstratii
realizarea unor ontologii
folosind software
MindManager si
modelarea unor procese
de cunoastere cu
software ARIS

5. Exercitiu de negociere - studiu de caz 2 (aplicatie pentru formarea

2

abilitatilor de negociere)

Bibliografie131 1. Draghici A., Managementul cunoasterii, studii de caz si exercitii (actualizate anual); 2. Draghici A., Negocierea in
afaceri, teste si studii de caz (actualizate anual), 3. Pruteanu St., Comunicare si negociere în afaceri, editura Polirom, Bucureş ti 2004

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


Continutul disciplinei este aliniat problemelor si fenomenelor cu care se confrunta intreprinderile din economia reala (aplicatiile,
referatele si studiile de caz parcurse si/sau realizat de studentii masternazi are ca premisa situatii reale din companii).



Disciplina este prevazuta in planul de invatamant de la mai multe universitati din Romania si din strainatate, cum ar fi: ASE
Bucuresti, UP Bucuresti; UT Cluj-Napoca, TU Iasi, Univ. Transilvania din Brasov, INP Grenoble-Franta, PUT Poznan-Polonia etc.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative

10.1 Criterii de evaluare
Intrebari de verificare a

10.3 Pondere din
nota finală

Test de verificare a cunostintelor (4 intrebari)

0,60

Evaluare eseu si raport de negociere

0,40

cunostintelor teoretice
S:
L:

Realizarea unui eseu pe o

tema de managementul
cunoasterii + realizarea unui
raport de negociere in care
131

10.2 Metode de evaluare

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

stundetul/a a fost implicat
(invatare pe baza de cazuri
trecute)
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Rezolvarea corecta si completa a 2 subiecte de la test + Realizarea completa a eseului si raportului de negociere si predarea lor

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

132

Data avizării în Consiliul Facultăţii132

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI133
34.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

1.2 Facultatea134 / Departamentul135

Facultatea de Management în Producț ie ş i Transporturi/Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod136)

Inginerie şi Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

MASTER

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
35.

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. Univ. DUMITRESCU Constantin Dan

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative137
2.4 Anul de studiu138

II

Prof. Univ. DUMITRESCU Constantin Dan

2.5 Semestrul

3

2.6 Tipul de evaluare

E

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

36. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

3 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

1

42 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

14

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

ore
20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

20

Tutoriat
Examinări
Alte activităţ i
Total ore activităţi individuale

45

3.8 Total ore pe semestru139

87

36.9 Numărul de credite

7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Management informational, management strategic

4.2 de competenţ e



133

134

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

135

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

136

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

137
138
139

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Materiale curs, laptop, proiector, tabla.

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Materiale seminar, laptop, tabla, proiector

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

140

Competenţ e



Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu



Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Aprofundarea conceptului de calitate.

7.2 Obiectivele specifice

 Aplicarea conceptelor în intreprindere

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Istoricul dezvoltării conceptului de calitate a produselor ș i serviciilor.

Număr de ore

Metode de predare

2

Predare utilizând

Strategii utilizate în domeniul calităț ii produselor ș i serviciilor.

2

echipamente digitale.

Funcț iile calităț ii ș i sensurile noț iunii de calitate ș i control

2

Standarde pentru managementul ș i asigurarea calităț ii produselor ș i

2

serviciilor
Relaț ia calitate-cost ș i asigurarea echilibrului între elementele care

Cursul este însoț it de
aplicaț ii practice , ș i are
caracter interactiv.

2

definesc managementul calităț ii
Calitatea în activitatea de cercetare.

2

Controlul calităț ii produselor ș i serviciilor.

2

Structura activităț ilor de control la nivelul unei structuri de fabricare.

2

Fiabilitatea ș i disponibilitatea produselor ș i serviciilor
Mentenabilitatea produselor ș i a echipamentelor
11.Sistemul de management al calităț ii

140

6
3
3

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Bibliografie141 1. Abrudan Ioan, Sisteme flexibile de fabricaț ie .Concepte de fabricaț ie ș i management. Ed. Dacia, Cluj-Napoca1998
2. Allaire Yvan, Fîrș irotu Mihaela, Management strategic, Ed. Economică, Bucureș ti , 1994.
3. Baron Tudor, Calitate ș i fiabilitate, Vol I-IIEd. Tehnică Bucureș ti, 1998.4. Dumitrescu Constantin Dan: Ingineria ș i managementul
calităț ii produselor ș i serviciilor, Ed. Politehnica Timiș oara,2008. 5. John Fox: Quality Through Design , Mc Grave Hil Book Company,
London, 1993.l
8.2 Activităţ i aplicative142
Studenții grupați în echipe de câte doi, realizează un număr de două

Număr de ore
14

Metode de predare
Prezentarea studiilor de

studii de caz pe parcursul semestrului conform unui grafic inițial

caz, în fața colegilor, în

stabilit. Studiile de caz vor fi susținute în fața colegilor, utilizând

PP. urmează discuțiile

prezentarea în PPT. După prezentare studiului de caz va fi discutat

pe baza prezentării

în cadrul orei destinate studiului de caz. Durata prezentării, max 15

făcute.

minute; în final are loc masterandului. Cele două note obținute intră
în evaluarea finală.

Bibliografie143 1. Dumitrescu Constantin Dan: Ingineria ș i managementul calităț ii produselor ș i serviciilor, Ed. Politehnica Timiș oara,2008.
2.Dumitrescu Constantin Dan, ș .a: Elemente de management general. Ed. EUROBIT Timiș oara, 1998.
3. Juran J.M. Gryna Jr: Calitatea produselor, Ed. Tehnică, Bucureș ti 1973. 4.Olaru Marieta :Managementul calităț ii, ed. Tehnică
Bucureș ti 1994.

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


10. Evaluare

141

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
142
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
143
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.1 Criterii de evaluare

Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Activităţ i aplicative

10.3 Pondere din

10.2 Metode de evaluare

nota finală

Cele trei subiecte conț inute

Examinarea va fi orală, personificată. Fiecare

pe biletul de examen vor viza

subiect va trebui să fie evaluat peste nota 5,

capitole distincte din curs.

pentru promovarea disciplinei.

0,60

S:
L:
P:

Se va evalua fiecare

Evaluarea se va face în funcț ie de: mod de

proiect în parte, după

prezentare, structura studiului de caz,

susținere.

prezentare bibliografie, ș i parte aplicativă

0,40

Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Se va insista pe monitorizarea informaț iilor din capitolele.2,4,7, 9, 11.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

144

Data avizării în Consiliul Facultăţii144

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI145
37.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea Politehnica Timisoara

1.2 Facultatea146 / Departamentul147

Facultatea de Management in Productie si Transporturi / Departamentul de
Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod148)

Inginerie şi Management /20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Masterat

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea

Management antreprenorial în administrarea afacerilor

38.

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

IMBUNATATIREA PROESELOR SI REENGINEERING

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof.dr.ing. Horia Liviu POPA

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative149

Prof.dr.ing. Horia Liviu POPA

2.4 Anul de studiu150

1

II

2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

E

Obligatorie

39. 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/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

20

Tutoriat
Examinări

3

Alte activităţ i consultatiii

2

Total ore activităţi individuale

55

3.8 Total ore pe semestru151

111

39.9 Numărul de credite

8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Management Strategic, Marketing strategic, Ingineria si Managementul Investitiilor,
Management OperationalManagement Informational, management Financiar

145

146

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

147

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

148

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

149
150
151



4.2 de competenţ e
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Sala de curs cu: tabla, ecran 2x2 m, videoproiector, retroproiector, acces la internet

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 1) Sala de proiect cu: tabla, ecran 2x2 m, videoproiector, retroproiector, acces internet;
2) Biblioteca UPT: acces la carti si reviste, acces la internet; 3) Firma / Organizatia
obiect al proiectului: acces la informatii neclasificate

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e
profesionale

152

Competenţ e



Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu



Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

 Intelegerea intreprinderii din pespectiva imbunatatirii proceselor.

7.2 Obiectivele specifice

 Adaptarea conceptelor în intreprinderi si clustere.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Număr de ore

1)

MODUL 1 MANAGEMENTUL SI INGINERIA ÎMBUNATATIRII
CAPACITATII CONCURENTIALE
1.1 Progresul si competitivitatea sustenabila a afacerii / firmei /

1
1

reinginerie in intreprinderi si clustere
1.3 Imbunatatirea proceselor si structurilor intreprinderilor si clusterelor.

1

Reinginerie
1.3.1 Procese, tipul procesarii si orientarea spre optim in inginerie si

desfasurarea

interactiva si participativa

clusterului / ramurii economice / regiunii
1.2 Corelatia managementul strategic – managementul calitatii totale –

Metode de predare

1

la cursuri si orele de
proiect, accentuand pe
gandirea

si

insusirea

creativa a cunostintelor si
competentelor

in

imbunatatirea radicala si

management
152

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

1.3.2 Metodica generala pentru imbunatatirea proceselor si structurilor

8

firmelor si clusterelor

a

proceselor

sistemelor sustenabile

1.3.3 Competitivitatea optima in intreprinderi si clustere
1.3.4 Proiecte pentru imbunatatirea capacitatii concurentiale a

continua

2

intreprinderilor si clusterelor

2)

utilizarea

materiale disponibile la
Biblioteca

MODUL 2 MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE

de

Universitatii

2.1 Definirea si caracteristicile managementului prin proiecte

1

Politehnica din Timisoara

2.2 Planificarea, organizarea si controlul proiectelor

1

(carti, reviste, CD etc.) si

2.2.1 Ciclul competitivitatii in managementul proiectelor

2

postate

2.2.2 Metoda tabelelor si a graficelor cu bare (Gantt) in programarea

2

utilizarea

proiectelor
2.2.3 Metode in retea pentru programarea proiectelor (TEAP/PERT) &

2

retroproiectorului in salile

2
2

sintezele

tabla
2

si

demonstratiile scrise pe

3) orientarea tuturor
exemplelor, studiilor de
caz, aplicatiilor in
domeniu spre proiecte
complexe care pot fi
dezvoltate in cadrul
proiectului de disertatie

Bibliografie153 1) Popa H.L., Pater R.L., Cristea S.L.. (2008): Managementul competitivitatii serviciilor, Editura Politehnica, Timisoara,
ISBN 978-973-625-648-6137
2) Pater R.L., Popa H.L. (2013): Microeconomie si competitivitate sustenabila , Editura Solness, Timisoara, ISBN 978-973-729-366-4
3) Rusu C., Popa H.L., s.a. (2002): Bazele managementului calitatii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, ISBN 973-35-1525-8
4) Popa H.L. (2003): Teoria si ingineria sistemelor. Concepte, modele, metode, competitivitate , Editura Politehnica, Timisoara, ISBN
973-8247-74-8239
5) Hammer M., Champy J. (1995): Reengineering the Corporation, New York, Harper Business, traducere in limba romana,

Reengineering-ul (reproiectarea) intreprinderii, Bucuresti, Editura Tehnica, 1996
6) Harrington H.J., Harrington J.S. (1995): Total Improvement Management, New York, McGraw-Hill, traducere in limba romana,

Management total, Bucuresti, Teora, 2000

153

/

de curs, in corelare cu

2.3 Personalul pentru managementul proiectelor
2.4. Cazuri: clustere, intreprinderi, subsisteme

internet,

videoproiectorului

(MDC/CPM)
2.2.4 Planificarea si controlul realizarii proiectelor asistata de calculator

pe

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.

7) Herniaux G., Noye D. (1994): Ameliorer la qualite des processus, Paris, INSEP Editions, traducere în limba romana, Ameliorarea

calitatii proceselor, Bucuresti, Editura Tehnica, 1995

8.2 Activităţ i aplicative154
1. Tema proiectului:

Număr de ore
2

Imbunatatirea Proceselor

Reengineering (cluster, retea, firma / organizatie, subunitate de afaceri

si Reengineering:

strategica, functie, activitate; administratie publica)

difuzare, explicare,
adaptare la tema

- necesitatea temei (prioritate pentru cresterea capacitatii concurentiale si

proiectului

competitivitatii, orizont de timp considerat, incadrare in programele

2 si 3.. Elaborare

regionale / nationale / europene de progres sustenabil etc.)

interactiva pe categorii
4

(Engineering)
3. Analiza Obiectului existent pentru imbunatatire radicala

de proiecte, corectare si
completare a solutiilor

4

(Reengineering)
4. Proiectarea / reproiectarea Obiectului E / R

1. Ghid de elaborare a
proiectului de

- alegerea OIPR obiectului proiectului de Imbunatatirea Proceselor si

2. Caracterizarea Obiectului nou pentru imbunatatire radicala

Metode de predare

Metode de creativitate si
6

de diensionare
interactive, diversificate

5. Analiza obiectului E / R proiectat / reproiectat: fezabilitate, eficienta

2

integrata, riscuri, sustenabilitate
6. Procese in aplicarea solutiei optime pentru îmbunatatire radicala

4

7. Planificarea si controlul realizarii proiectelor asistata de calculator

4

Utilizare software
specializat: Microsoft
Project, Primavera

8. Sustinere si evaluare proiect IPR

2

Finalizare interactiva a
proiectului, sustinere
proiect

Bibliografie155 1) Popa H.L., Pater R.L., Cristea S.L.. (2008): Managementul competitivitatii serviciilor, Editura Politehnica, Timisoara,
ISBN 978-973-625-648-6137
2) Rusu C., Popa H.L., s.a. (2002): Bazele managementului calitatii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, ISBN 973-35-1525-8
3) Popa H.L. (2003): Teoria si ingineria sistemelor. Concepte, modele, metode, competitivitate , Editura Politehnica, Timisoara, ISBN
973-8247-74-8239

154

Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
155
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

4) Hammer M., Champy J. (1995): Reengineering the Corporation, New York, Harper Business, traducere in limba romana,

Reengineering-ul (reproiectarea) intreprinderii, Bucuresti, Editura Tehnica, 1996

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


Disciplina este corelata cu cerintele si asteptarile comunitatii de afaceri si inovare din regiunea Vest a Romaniei, prin tematica
cursurilor si proiectelor individuale destinate organizatiilor in care activeaza sudentii masteranzi sau in care fac pratica pentru
elaborarea proiectului de an

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

1) insusirea cunostintelor si
10.4 Curs

abilitatilor specifice disciplinei

prin examen scris si oral (2 subiecte / bilet; 10

10.3 Pondere din
nota finală
0,60

bilete de examen)

2) prezentarea clara si
sistematizata a subiectelor

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:

P:
- notare saptamanala a rezultatelor obtinute in elaborarea documentatiei,
- nota finala a studiului de caz, in sedinta de sustinere de catre masterand
0,40

1) elaborarea ritmica
saptamanala a capitolelor
studiului de caz de
Imbunatatirea Proceselor
si Reengineering
2) valoarea solutiilor
elaborate / studiului de
caz in cadrul proiectukui
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Utilizarea si exprimarea corecta a nostiunilor si conceptelor definite.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

156

Data avizării în Consiliul Facultăţii156

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI157
40.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA Timişoara

1.2 Facultatea158 / Departamentul159

MPT-Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod160)

Inginerie ş i Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
41.

Managementul Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Sustenabilitate si Risc

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof.dr.ec. Vasile DURAN/Prof.dr.ing.Monica IZVERCIAN

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative161

Asis.dr.ing. Larisa Ivascu

2.4 Anul de studiu162

II

2.5 Semestrul

1

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

D

Optional

42. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

4 , din care:

3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator/ proiect/practică

2

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

18

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

11

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

17

Tutoriat

2

Examinări

1

Alte activităţ i

1

Total ore activităţi individuale

50

3.8 Total ore pe semestru163
42.9 Numărul de credite

106
8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Matematici asistate de calculator, management financiar, bazele managementului,
tehnologie

4.2 de competenţ e

157

158



Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

159

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

160

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

161
162
163

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului



5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice



Sală curs, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.
Sală aplicaţii laborator, Materiale suport: laptop, proiector, tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţ e



profesionale164



Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



Competenţe de adaptarea performanţelor sistemelor la dinamica mediului extern

Competenţ e

Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu



transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

 Intelegerea organizatiei din perspectiva dezvoltarii durabile si sustenabile si de evaluare a
riscului.
 Adaptarea performantelor sistemelor din perspectiva intreprinderii sustenabile

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Conceptul dezvoltarii durabile/sustenabile
Obiectivele intreprinderii, responsabilitățile intreprinderii sustenabile

Număr de ore
2

2

Intreprinderi sustenabile pentru o dezvoltare sustenabila

2

Natura riscului si a incertitudinii

2

Evaluarea riscului

2

Profilului antreprenorului în intreprinderea sustenabila

1
1

Tratarea si controlul riscului

2

Risc si incertitune- concepte de natura financiara

2

Managementul riscului financiar

164

Prelegere

2

Initiative pentru raportare globala

Tratare si controlul riscului

Metode de predare

2

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Evaluarea si analiza riscului de exploatare

2

Evaluarea si analiza riscului financiar

2

Evaluarea si analiza riscului de faliment. Monitorizarea riscului

4

administrarii afacerii
Bibliografie165 M. Izvercianu – Sustenabilitate-Risc, Editura Eurobit, Timisoara, 2006.
Katalin Gruiz, Tamas Meggyes-Engineering Tools for Environmental Risk Management, Taylor and Francis, 2015.
Giles Atkinson, Simon Dietz, Eric Neumayer, Matthew Agarwala- Handbook of Sustainable Developement, Second Edition, Edwar Elgar
Publishing Limited, 2015.
Peter F. Christoffersen-Elements of Fianncial Risk Management, Elsevier Publisher, 2012
8.2 Activităţ i aplicative166

Număr de ore

Studii de caz

8

Proiect de reformare a unei intreprinderi reale în vederea dezvoltarii

20

Metode de predare
Analiza
Brainstorming

sustenabile si evaluare a riscului financiar, de exploatare si de

Dezvoltare

faliment

Realizare

Bibliografie167 M. Izvercianu – Sustenabilitate-Risc, Editura Eurobit, Timisoara, 2006.
Katalin Gruiz, Tamas Meggyes-Engineering Tools for Environmental Risk Management, Taylor and Francis, 2015.
Giles Atkinson, Simon Dietz, Eric Neumayer, Matthew Agarwala- Handbook of Sustainable Developement, Second Edition, Edwar Elgar
Publishing Limited, 2015.
Peter F. Christoffersen-Elements of Fianncial Risk Management, Elsevier Publisher, 2012

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


In vederea schitarii continutului disciplinei /laborator/proiect si alegerii metodelor de predare, in AMIER au avut loc discutii cu
reprezentantii a 28 universitati tehnice de stat care au in curricula universitara domeniul „Inginerie si Management”, alegandu-se
variantele optime. I

10. Evaluare

165

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
166
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
167
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10.1 Criterii de evaluare

Tip activitate

10.2 Metode de evaluare

Initiativa de raportare globala
10.4 Curs

Examen

10.3 Pondere din
nota finală
0,60

(GRI) si evaluarea riscului
intreprinderii

10.5 Activităţ i aplicative

S:
L:
P:

Analiza si realizare

Prezentare si sustinere proiect

0,40

proiect
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Realizarea unei solutii minime vizavi de responsabilitățile sustenabilitatii si a riscului financiar.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

168

Data avizării în Consiliul Facultăţii168

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

FIŞA DISCIPLINEI169
43.

Date despre program

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior

Universitatea POLITEHNICA dinTimisoara

1.2 Facultatea170 / Departamentul171

Management in Productie si Transporturi / Management
▬

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod172)

Inginerie şi Management/20.70.10

1.5 Ciclul de studii

Master

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
44.

Management Antreprenorial în Administrarea Afacerilor

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Evaluarea firmei

2.2 Titularul activităţ ilor de curs

Prof. Dr. Duran Vasile

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative173

Prof. Dr. Duran Vasile

2.4 Anul de studiu174

II

2.5 Semestrul

3

2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

D

Optional

45. 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/ proiect/practică

2

3.4 Total ore din planul de învăţ ământ

56 , din care:

3.5 curs

28

3.6 activităţ i aplicative

28

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren

15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri

15

Tutoriat

5

Examinări

5

Alte activităţ i

0

Total ore activităţi individuale
3.8 Total ore pe semestru175
45.9 Numărul de credite

50
106
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

 Analiza economica financiara, Finante banci asigurari

4.2 de competenţ e

 Explicarea și interpretarea noțiunilor circumscrise domeniului evaluarii firmei

169

170

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

171

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

172

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

173
174
175

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăş urare a cursului

 Materiale curs, laptop, tabla, proiector

5.2 de desfăş urare a activităţ ilor practice

 Materiale seminar, laptop, tabla, proiector

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţ e
profesionale

176



Competenţe de utilizare, distribuire, redistribuire a resurselor pe pe termen scurt şi mediu
Competenţe de îmbunătăţirea continuă şi radicală a resurselor şi performanţelor



Competenţ e



transversale



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
 Însuşirea unor cunoştinţe generale referitoare la metodele şi practicile de evaluare a
7.1 Obiectivul general al disciplinei

întreprinderilor utilizate pe plan internaţional.
 Înţelegerea principiilor care stau la baza dsiciplinei evaluării.
 Clarificarea conceptelor utilizate în teoria şi practica evaluării
 Insușirea terminologiei de bază în domeniul managementului financiar

7.2 Obiectivele specifice

 Interpretarea principalelor abordări ale managementului financiar și explicarea utilității
acestora în procesul decizional
 Manifestarea si promovarea unei atitudini responsabile pentru valoficarea optima a
potentialului economic al intreprinderii

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Relaţia preţ-cost-valoare

Număr de ore
2

Rolul diagnosticului în evaluarea firmei

2

Metode patrimoniale de evaluare a firmei

2

Evaluarea imobilizărilor stocurilor, creanţelor, disponibilităţilor
Evaluarea întreprinderii prin modelul actualizării cash-flow-urilor

Metode de predare
Prelegere
Exemplificare

8
2

disponibile acţionarilor
Evaluarea întreprinderii prin modelul actualizării cash-flow-urilor ce

4

remunerează capitalul total investit
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Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

Metode de evaluare relativă
Metode de evaluare combinate

4
4

Bibliografie177 Duran V. Monedă şi credit Vol I+II, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004
Duran V., Finanţe publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2006
Manaţe, D., Diagnosticul şi Evalurea întreprinderilor cotate şi necotate, IROVAL, Bucureşti, 2005.
Evaluarea maşinilor şi echipamentelor: bazele evaluării maşinilor şi altor active tehnice, Comitetul de maşini şi specialităţi tehnice
al American Society of Appraisers.
Standarde Internaţionale de Evaluare, Ediţia a 6-a, 2003.
Evaluarea proprietăţii imobiliare, Ediţia a doua canadiană, 2004.
8.2 Activităţ i aplicative178

Număr de ore

Metode de predare

Relaţia preţ-cost-valoare

2

Dezbatere

Rolul diagnosticului în evaluarea firmei

2

Studii de caz

Metode patrimoniale de evaluare a firmei

2

Evaluarea imobilizărilor stocurilor, creanţelor, disponibilităţilor

8

Evaluarea întreprinderii prin modelul actualizării cash-flow-urilor

2

disponibile acţionarilor
Evaluarea întreprinderii prin modelul actualizării cash-flow-urilor ce

4

remunerează capitalul total investit
Metode de evaluare relativă
Metode de evaluare combinate

4
4

Bibliografie179 Duran V. Monedă şi credit Vol I+II, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2004
Duran V., Finanţe publice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2006
Manaţe, D., Diagnosticul şi Evalurea întreprinderilor cotate şi necotate, IROVAL, Bucureşti, 2005.
Evaluarea maşinilor şi echipamentelor: bazele evaluării maşinilor şi altor active tehnice, Comitetul de maşini şi specialităţi tehnice
al American Society of Appraisers.
Standarde Internaţionale de Evaluare, Ediţia a 6-a, 2003.
Evaluarea proprietăţii imobiliare, Ediţia a doua canadiană,2004.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
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Disciplina dezvolta competențe ce permit aplicarea tehnicilor de evaluare a întreprinderii pentru utilizatorii interni si externi

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
178
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
179
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.

10. Evaluare
10.1 Criterii de evaluare

Tip activitate
10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

Raspunsuri la examen

10.5 Activităţ i aplicative

Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
0,70

S:
L:
P:

Verificarea pe parcurs a

Verificare orala

0,30

proiectului
Pr:
10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui)


Intelegerea conceptelor definite.

Data completării

Titular de curs

Titular activităţi aplicative

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

10.04.2015

Director de departament

180

Data avizării în Consiliul Facultăţii180

Decan

(semnătura)

(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei.

