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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.02.A.13 150 30 30 - 90 5 Română/rusă 

U.03.A.13 150 16 8 - 126 5 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

C1 Cunoașterea conceptelor, teoriilor, 

metodelor şi instrumentelor de natură socio-

economică în servicii publice  
 

 să cunoască conceptele, teoriile, metodele şi 
instrumentele de natură socio-economică în 

domeniul administrării afacerilor; 

 să identifice și să definească conceptele, teoriile, 
metodele și instrumentele de natură economico-

socială în gestionarea afacerilor; 

C2. Identificarea și formularea unor idei 

relevante de afaceri, evaluarea 

oportunităților de aplicare a acestora în 

contextul existent și previzionat de mediu 

ambiental 

 să evalueze critic conceptele, metodele și 

instrumentele de natură economico-socială 
folosite pentru rezolvarea de probleme; 

C4 Organizarea și monitorizarea activităților 

organizațieii în cnformitate cu cadrul 

normativ și exigențele mediului ambiant 
 

 să descrie metodele, tehnicile și instrumentele de 
culegere, analiză a datelor referitoare la 

problemele gestionarii afacerilor; 

C8. Elaborarea și coordonarea proiectelor 

aferente administrării afacerilor prin 

utilizarea eficientă a resurselor organizațional 

 să aplice metodele, tehnicile și instrumentele 

pentru elaborarea rapoartelor privind cercetarea 

domeniului administrării afacerilor; 
Conținutul 
disciplinei 

1. Obiectul de studiu şi problematica sociologiei. 
2. Sociologia economică – ramură a sociologiei generale 

3. Structura socială.şi mobilitatea socială 

4. Teoria grupului social  

5. Comunicarea şi conflictele sociale  

6. Socializarea – proces social de formare a personalităţii 

7. Familia – instituţie socială  

8. Controlul social şi devianţa. 

9. Metodologia cercetării sociologice cu aplicare în domeniul economiei 

10. Specificul cecetării de marketing 
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 Studiu de caz în care vor realiza analiza aprofundată al 
unui studiu din domeniul de referință 
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