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Administrarea disciplinei
Codul

Total ore

Curs

Seminare

Laborator

Lucrul
individual

Credite
(ECTS)

S.03.O.0.20

150

30

60

-

60

5

S.04.O.0.20

150

20

16

-

114

5

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Lucrul
individual

Competențele

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Finalități de studiu

C1
Cunoașterea
A utiliza metode, tehnici și instrumente de culegere, analiză și
conceptelor, teoriilor, metodelor interpretare a datelor referitoare la o problemă în domeniul logisticii;
şi instrumentelor de natură
A descrie procesul de realizare, evaluare a proiectelor în
economico-socială în entităţile logistică;
private şi publice
A caracteriza componentele proiectelor din domeniul logisticii;
C2 Culegerea, analiza şi
A utiliza indicatori de calitate pentru evaluarea realizării
interpretarea
de
date
şi proiectelor din domeniul logisticii;
informaţii
referitoare
la
A descrie procesul de luare a deciziilor optime în condiții de
problemele pieţei
certitudine, incertitudine, risc și faliment;
C5
Organizarea
și
A organiza activități antreprenoriale prin gestionarea eficientă
desfășurarea activităților
de a resurselor materiale, umane și financiare în cadrul sistemelor
marketing și logistică în entitățile logistice;
private și publice relevante
A evalua calitatea implementării deciziilor etice și
cerințelor pieței;
deontologice în sistemul logistic.
Logistica și rolul ei în economie
Organizarea activităţilor logistice
Elaborarea strategiilor logistice
Fluxurile materiale, clasificări și prognosticuri
Logistica aprovizionărilor
Logistica procesului de producție
Logistica depozitelor
Logistica distribuție mărfurilor
Servirea clienților
Logistica informațională
Logistica financiară
Cooperarea în logistică
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual - proiect de investigare, 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 proiect 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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