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A. Obiectivele disciplinei  

Obiectivul cursului este familiarizarea studentilor cu notiunile teoretice de baza ale 
managementului (concepte, functii, metode), insotite de multiple exemple din domeniul de 
specializare a studentilor. Dobandirea cunostintelor necesare in vederea initializarii in 

principiile si tehnicile de management, analiza si implementarea lor. Iar pentru o mai bună 
înţelegerea a noţiunilor teoretice prezentate la curs, se apleleaza la o serie de studii de caz 
şi aplicaţii urmărindu-se indeaproape tematica cursului 

 
B. Precondiţii de accesare a disciplinei 

    
C. Competenţe specifice  

    

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului 
şi siguranţei alimentare. 0% 

C2. Error! Reference source not found.. 0% 

C3. Error! Reference source not found. 0% 
C4. Error! Reference source not found.. 0% 
C5. Error! Reference source not found.. 10% 
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 60% 
CT1.  Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în 
muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, 
creativitate, bun simt, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza 

principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar 0% 
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea 
capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii 
specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte 
individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului. 10% 
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru 

achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba 

x        

x       

      x    

x  



română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii si 

utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale educaţiei continue. 20% 
iar contribuţia procentuală a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare 
este de 0.943% 

 
D. Conţinutul disciplinei 
 
a) Curs 
 

Capitolul Conţinuturi Nr. de ore 

 1. EVOLUTIA MANAGEMENTULUI 
2. LUAREA DECIZIEI SI LEADERSHIP 
3. FUNCTIA DE PLANIFICARE 
4. FUNCTIA DE ORGANIZARE 

5. FUNCTIA DE ANTRENARE(COORDONARE) 
6. FUNCTIA DE CONTROL 

7. CONTINUTUL PLANUL DE AFACERI 

 

Total ore: 14 
 

b) Aplicaţii 
 

Tipul de 
aplicaţie 

Conţinuturi 
Nr. de ore 

/ temă 
Nr. de ore / 

tip de aplicaţie 

Seminar 
 Infiintarea unei societati comerciale; 
 Dezvoltarea unui plan de afaceri; 
 Diverse studii de caz pe tematica cursului. 

3 
4 
7 

14 

      
E.Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea notei 
finale. Se indică, potrivit Anexelor nr.1 şi 1 bis din Metodologia CNCSIS, standardele minime de 
performanţă, raportate la competenţele definite la pct. A. „Obiectivele disciplinei”.) 

Evaluarea studentilor se face in scris, intr-un interval de 90 minute, avand de tratat trei 

subiecte teoretice. 

 
F.Repere metodologice (Strategia didactică, materiale, resurse) 

   
G. Bibliografie (Se indică bibliografia minimală obligatorie. Toate titlurile se găsesc în biblioteca 
UPT.) 

1. The general management- John P. Kotter,Harvard Business School, 2008 

2. Principles of general management- J.L, Colley, prof. J. Doyle, s.a, 2007 

3. Management general- Gabriela Prostean, Editura Politehnica, 2009 

 
H. Compatibilitate internaţională (Se indică 1-3 universităţi în care se predă disciplina la care se 
referă acest syllabus sau discipline apropiate precizându-se: numele universităţii, site-ul pe care este 
disponibilă informaţia si data la care informaţia a fost preluată.) 
 

1. Politecnica di Milano; 

2. Princeton University; 

3. Universite Paris Sorbonne; 
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