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Administrarea disciplinei

-

Lucrul
individual
60

Credite
(ECTS)
4

-

96

4

Codul

Total ore

Curs

Seminare

Laborator

F.01.O.0.03

120

30

30

F.01.O.0.03

120

16

8

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Competențele
C1 Cunoașterea conceptelor,
teoriilor,
metodelor
şi
instrumentelor de natură socioeconomică în servicii publice
C3 Gestionarea necesarului de
resurse umane, materiale și
financiare în raport cu cerințele
volumului și eficienței entității
turistice și de servicii;
C4 Utilizarea informației în
elaborarea de studii de piață în
domeniul serviciilor hoteliere,
turism și agrement;

Finalități de studiu










Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

de cunoaștere:
A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele de
natură socio-economică în servicii publice
A cunoaște indicatorii privind asigurarea necesarului de
resurse umane, materiale și financiare în raport cu cerințele
volumului și eficienței organizației de turism și servicii
de aplicare:
A compara conceptele, teoriile, metodele și instrumentele de
natură socio-economică în servicii publice pentru probleme
din domeniul serviciilor publice
A aplica metodele, tehnicile și instrumentele pentru
elaborarea rapoartelor privind cercetarea pieței turistice și
serviciilor hoteliere
de integrare:
A argumenta necesarul de resurse umane, materiale și
financiare în raport cu cerințele volumului și eficienței
organizației de turism și servicii
A efectua prognoze a evoluției pieței turistice și serviciilor
hoteliere pe baza datelor și informațiilor statistice
A elabora planul de acțiuni privind asigurarea cu resurse
umane, materiale și financiare în raport cu cerințele
volumului și eficienței organizației de turism și servicii
A evalua critic conceptele, metodele și instrumentele de
natură economico-socială folosite pentru rezolvarea de
probleme

Obiectul şi metoda de studiu
Provenienţa şi evoluţia monedei
Formele şi funcţiile banilor
Sisteme monetare
Circulaţia monetară şi masa monetară
Creditul
Dobânda şi rata dobânzii
Structuri instituţionale din domeniul monedei şi creditului
Banca centrală şi impactul ei asupra stabilităţii financiare
Băncile
Instituţiile financiare nebancare din domeniul monedei şi creditului
Piaţa monetară şi creaţia monetară
Bazele politicii monetare
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-referat, aprecierea în rezultatul participării la seminare

1

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers
nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare.
Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor:
 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;
 evaluare finală – 40%
Lucrul
individual

Bibliografie
recomandată

Studenții vor elabora un referat ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor
economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice. Cerințele și termenele de
elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Lucrul individual” (poate fi
accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ).
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