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Administrarea disciplinei

30

Lucrul
individual
60

Credite
(ECTS)
4

8

96

4

Codul

Total ore

Curs

Seminare

U.03.A.0.26

120

30

U.04.A.0.26

120

16

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Lucrul
individual

Laborator

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Finalități de studiu

Competențele
C2
Culegerea,
analiza
şi
interpretarea de date şi informaţii
referitoare la problemele pieţei
C3 Elaborarea, realizarea şi
evaluarea proiectelor în marketing
şi logistică

A utiliza metode, tehnici și instrumente de culegere, analiză și
interpretare a datelor referitoare la o problemă în domeniul logisticii;
A descrie procesul de realizare, evaluare a proiectelor în
logistică;
A caracteriza componentele proiectelor din domeniul logisticii;
A utiliza indicatori de calitate pentru evaluarea realizării
proiectelor din domeniul logisticii;
A descrie procesul de luare a deciziilor optime în condiții de
certitudine, incertitudine, risc și faliment;
A organiza activități antreprenoriale prin gestionarea eficientă
a resurselor materiale, umane și financiare în cadrul sistemelor
logistice;
A evalua calitatea implementării deciziilor etice și
deontologice în sistemul logistic.
Note introductive în cultura comunicării
Cunoașterea de sine în procesul de comunicare
Formele comunicării interpersonale
Bariere în comunicare
Comunicarea organizațională
Comunicarea managerială
Comunicarea ca proces de influență
Comunicarea interculturală
Modalități de prezentare și autoprezentare
Comunicarea asertivă și ascultarea activă
Comunicarea în procesul de negociere
Managementul conflictelor prin comunicare
Comunicarea interpersonală.
Relaţiile primare şi familia. Iubirea şi relaţiile intime
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual - studiu de caz, aprecierea în rezultatul participării la
seminare
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%
Studenții vor elabora un studiu de caz cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor
economice de cercetare pe anumite domenii de cercetare. Cerințele și termenele de elaborare și prezentate se
conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Lucrul individual”.
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