
 

PREZENTAREA CURSULUI POSTUNIVERSITAR 

 

ADMINISTRAREA ŞI CULTURA AFACERILOR 

 

Acest program se adresează absolvenţilor de învăţământ superior cu preocupări 

în domeniul afacerilor (inclusiv debutanṭilor), în scopul: dobândirii de competenţe 

necesare performanţelor în afaceri.  

 

Din acest scop, decurge obiectivul principal al cursului, respectiv fundamentarea 

unei afaceri (elaborarea, administrarea ṣi dezvoltarea unei afaceri). Astfel 

disciplinele propuse vizează activitaṭi cheie în managementul unei organizaṭii moderne, 

transformate în obiective derivate pentru fiecare disciplină propusă în planul de 

învăṭământ: comunicare, consultanṭă, negociere, marketing, relaṭii publice, 

managementul resurselor umane, responsabilitate socială ṣi etică, inovare, e-business, 

management de proiecte.  

Finalizarea studiilor oferă oportunitatea unei abordări globale şi profesionale a 

problematicii administrării şi dezvoltării unei afaceri. 

 

Perioada de desfăṣurare: conform planului de învăṭământ, aproximativ 3 luni 

de zile (aprilie-iunie). Cursurile se vor desfăṣura sub formă de module, în funcṭie de 

opṭiunile fiecărui profesor, fiind oportun un program în a doua parte a zilei. 

 
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

disciplinelor 

Activităţi didactice 
Nr. credite 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1 Antreprenoriat 10 10 - - - 2 PV 

2 
Cultura, comunicare şi 

dezvoltarea afacerilor 
10 10 - - - 2 PV 

3 

Consultanță şi 

negociere în 

administrarea 

afacerilor  

10 10 - - - 2 PV 

4 
Marketing şi relaţii 

publice  
10 8 - - - 2 PV 

5 
Managementul 

resurselor umane 
10 8 - - - 2 PV 

6 

Responsabilitatea 

socială şi etica 

afacerilor 

12 6 - - - 2 PV 



7 
Managementul 

schimbării şi inovării 
6 6 - - - 1 PV 

8 E-business 6 12 - - - 1 PV 

9 
Managementul 

proiectelor de afaceri 
8 10 - - - 2 PV 

TOTAL ORE: 162 

TOTAL CREDITE OBŢINUTE: 16 

 

Costuri: 250 euro 

 

Acte necesare:  

 Cerere - tip de înscriere (însoţită de Anexa nr.1, respectiv Anexa nr.2), eliberată 

de secretariatul facultăţii; 

 Diploma de bacalaureat - original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de 

către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile 

obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată 

diploma; 

 Diploma de licenţă - original şi copie legalizată sau adeverinţa eliberată de către 

instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute 

în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; 

 Suplimentul la diplomă în copie legalizată; 

 Atestatul de recunoaştere a studiilor, pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici 

români din alte ţări şi a candidaţilor din Republica Moldova;  

 Certificat de competenţă lingvistică, pentru candidaţii cetăţeni străini;  

 Copie legalizată după certificatul de naştere; 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

 Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie; 

 Patru fotografii tip buletin; 

 Chitanţa care sa ateste plata taxei de înscriere; 

 Dosar plic. 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

 

Persoane de contact:  

conf.univ dr. Stancu Daniela Georgiana (e-mail: degan_daniela@yahoo.com) 

Telefon secretariat Facultatea de Management Turistic ṣi Comercial: 021/3309590 

mailto:degan_daniela@yahoo.com

