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Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

 

 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Cunoașterea 

teoriilor, concepțiilor, 

principiilor și practicilor 

economiei moderne și ale 

unui management 

performant 

 A explica sarcinile specifice și factorilor specifici ce influentiaza 

dezvoltarea economica a unei întreprinderi și țări 

 A evalua critic  procesele, operaţiunile şi sarcinile specifice unui anumit 

tip de process 

 A crea  echipa și planifica sarcinile ei 

CP 2. Cercetarea 

problemelor de afaceri și 

integrarea cunoștințelor în 

soluționarea acestora în 

mediul profesional 

 A  explica sensul economic și  metodologia de calcul a sarcinilor de muncă 

și de producție 

 A aplica  metodologia de calcul și analiză a sarcinilor sau a procedeelor de 

evaluare a indicatorilor economici in entitățile economice 

 A  utiliza  rezultatele analizei econominco-financiare pentru aprecierea 

unor situații, specifice domeniului 

 A studia  probleme, situații, cazuri cu ajutorul metodelor și a sistemului 

de indicatori  la nivel micro economic 

CP 4. Organizarea și 

gestionarea activităților 

conform legilor și normelor 

stabilite, prin integrarea 

surselor de informații în 

contexte noi și necunoscute 

 A evalua critic procesul de  implementăre a deciziilor, analiza realizării 

lor, a planurilor şi strategiilor la nivelul  entităţilor economice 

 Organizarea activitatii în echipă, comunicare eficientă în elaborarea 

planului de acţiuni intr-un proiect 

 Identificarea surselor de finanţare a proiectului elaborat 

CP 6. Gestionarea și 

promovarea schimbărilor 

organizaționale într-un 

mediu complex și turbulent 

 A cunoaște și a delimita factorii specifici ce influentiaza activitatea 

intreprinderii intr-o anumita tara  

 A  reprezenta grafic evolutia intreprinderilor mari 

 A evalua posibilităţile de aplicare a metodelor nipone sau americane in 

intreprinderile din Moldova 

CP 7. Proiectarea și 

planificarea afacerilor în 

funcție de prioritățile 

strategice 

 A cunoaște  principiile  de activitate in organizatiile din diferite tari 

 A recomanda măsuri de raţionalizare a organizării procesului de munca in 

intreprinderile din Moldova 

 A evalua posibilităţile de aplicare a metodelor nipone sau americane in 

intreprinderile din Moldova 

Conținutul 

disciplinei 

1. Individualizarea managementului comparat si influenta culturii 
2. Aspecte metodologice in managementul comparat 

3. Managementul Nord-American (SUA, Canada) 

4. Managementul Asiatic (Japonia, China, Coreia de Sud) 

5. Aspecte selective din Managemenul European (Anglia, Germania, Franta, Italia) 

6. Perfectari manageriale in conformitatete cu cerințele  Uniunii Europene 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 

60% (50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 
2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) 

sau o altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiul 

individual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un Referat care va conține urmatoarele sarcini: 

 Analiza unei întreprinderi (din diferite sisteme manageriale) după modelul lui Hofstede, 



 Descrierea managementului întreprinderii analizate, 

 Descrierea metodelor folosite în diferite sisteme manageriale și respectiv în organizația analizată, 

 Analiza tehnicilor și metodelor  ce pot fi aplicate în organizașiile autohtone. 
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