
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Ştiinţa Afacerilor 
2.1. Denumirea disciplinei Metode cantitative 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conferențiar dr. Sándor Zsolt 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Conferențiar dr. Sándor Zsolt 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestru  1 2.6. Tipul de 
evaluare 

 E 2.7. Regimul 
disciplinei 

DAP/Obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   
    laborator/ 
     proiect/ 
     practica 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
       laborator/ 
       proiect/ 
       practica 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

16 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 33 
d) Tutoriat 10 
e) Examinări  2 
f) Alte activităţi:  - 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de puncte de credit 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  



4.2. de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Cerinţe privind utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia 
calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii. 
  

  Analiza comparativă conceptelor şi teoriilor domeniului, pentru a aprecia calitatea, 
meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii 
  Alegerea celor mai eficiente metode de analiză a datelor economice pe baza unui 
evaluări obiective şi calitative 
  Valorizarea datelor empirice şi aplicarea metodelor standard de evaluare asociate 
activităţii profesionale 
  Evaluarea critic-constructivă a diferitelor măsuri şi politici la nivel micro şi 
macroeconomic 
  Utilizarea de criterii şi de normative generale şi specifice pentru evaluarea riscurilor şi 
a implicaţiilor acestora 
  Abilităţi superioare de cercetare independentă 
  Evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări 
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Cerinţe privind aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistentă calificată. 
  

  Capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi şi care nu au putut fi prevăzute 
  Abilitatea de a identifica, formula și rezolva problemele 
  Formularea de ipoteze şi explicaţii privind comportamentul economic al firmei 
  Integrarea, extinderea,extrapolarea principiilor şi metodelor de baza pentru rezolvarea 
de probleme specifice 
  Aplicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro şi macroeconomic 
  Aplicarea metodelor şi tehnicilor de localizare a tipurilor de risc specific iniţierii şi 
derulării activităţilor economice 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere în econometrie. Modelul liniar al regresiei 

simple 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

 

2. Modelul liniar al regresiei multiple  
3. Analiza seriilor de timp de tip ARMA  

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de seminar/laborator, dotată  cu calculator şi video-
proiector 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Principalul obiectiv o reprezintă cunoaşterea sistemului de noţiuni ale 
statisticii şi ale unor modele de bază aplicabile în ştiinţele economice.  

7.2. Obiectivele specifice 
 
 

Însuşirea unor raţionamente de bazǎ ale statisticii bazatǎ pe teoria 
probabilitǎţilor pentru luarea deciziilor. 



4. Modele cu variabile dependente cvalitative și 
trunchiate  

 

5. Modele cu regresori endogeni  
Bibliografie 
1. Duguleană L., Duguleană C.: Economie aplicată, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1998. 
2. Greene W. H., Econometric Analysis , Ed. Pearson, a 8-a editie, 2017. 
3. Ramathan, R: Bevezetés az ökonometriába  (Introducere în econometrie), Ed. Panem, Budapest 2003. (11 buc. în 

bibliotecă) 
4. Heij C., de Boer P., Franses P.H., Kloek T., van Dijk H.: Econometric Methods with Applications in Business and 

Economics, Ed. Oxford University Press, 2004. 
5. Sándor Zs. Bevezetés az ökonometriába (Introducere în econometrie), Document electronic, 2019. 
 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
1. Introducere în econometrie. Modelul liniar al regresiei 

simple 
Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

 

2. Modelul liniar al regresiei multiple  
3. Analiza seriilor de timp de tip ARMA  
4. Modele cu variabile dependente cvalitative și 

trunchiate  
 

5. Modele cu regresori endogeni  
Bibliografie 
1. Kőrösi G., Mátyás L., Székely I., Gyakorlati ökonometria (Econometria în practică), Ed. KJK, Budapest, 1990. (1 

buc. în bibliotecă) 
2. Ramathan, R: Bevezetés az ökonometriába  (Introducere în econometrie), Ed. Panem, Budapest 2003. (11 buc. în 

bibliotecă) 
3. Heij C., de Boer P., Franses P.H., Kloek T., van Dijk H.: Econometric Methods with Applications in Business and 

Economics, Ed. Oxford University Press, 2004. 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Studentul trebuie să resolve în grup o problemă la tablă la un seminar.   
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Examen scris   80% 

   
10.5 . 
 

Seminar Rezolvarea și 
prezentarea unei 
probleme la tablă 

 20% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază și aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme 
practice simple. 

 
 



 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.             dr. Sándor Zsolt                     dr. Sándor Zsolt             

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       dr. Nagy Benedek 

 



FIŞA DISCIPLINEI 
(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din  

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 
2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Știința Afacerilor 
2.1. Denumirea disciplinei Finanțele întreprinderii avansat 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Dr. Fejér-Király Gergely 

2.3. Titularul (ii) activităţilor 
de  
                              

seminar Dr. Fejér-Király Gergely 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul disciplinei DAP/Obl 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar / laborator/ 
     proiect/ practica 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator/ 
       proiect/ practica 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
d) Tutoriat 10 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:  - 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de puncte de credit 6 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Studenţii participă la cursuri fără a deranja ora. 
Trebuie respectate toate regulile universităţii şi facultăţii. 
Sală de curs dotată cu video-proiector 

5.2.  De desfăşurare a Studenţii participă la cursuri fără a deranja ora. 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C4. Cerinţe privind utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a 
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi 
teorii. 
  

  Analiza comparativă conceptelor şi teoriilor domeniului, pentru a aprecia calitatea, 
meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii 
  Alegerea celor mai eficiente metode de analiză a datelor economice pe baza unui 
evaluări obiective şi calitative 
  Valorizarea datelor empirice şi aplicarea metodelor standard de evaluare asociate 
activităţii profesionale 
  Evaluarea critic-constructivă a diferitelor măsuri şi politici la nivel micro şi 
macroeconomic 
  Utilizarea de criterii şi de normative generale şi specifice pentru evaluarea riscurilor şi 
a implicaţiilor acestora 
  Abilităţi superioare de cercetare independentă 
  Evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări 
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

 
 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Finanţele şi managerul financiar • prelegere 

• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

seminarului/laboratorului/ 
proiectului 

Trebuie respectate toate regulile universităţii şi facultăţii. 
Sală de curs dotată cu video-proiector și tablă. 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul disciplinei este accea de a învăţa, înţelege şi aplica modalitatea 
de gândire şi cadrul logic şi conceptual al pregătirii, evaluării şi executării 
deciziilor financiare.  
Temele sunt de fiecare dată prezentate pornind de la presupunerea pieţei 
perfecte, dizolvându-se treptat limitările pentru ca mai apoi situaţiile 
decizionale să fie prezentate într-o manieră cât mai verosimilă. 
Scopul Finanţelor întreprinderii este de a converti strategiile şi scopurile 
acţionarilor în elemente măsurabile, valorile reprezentând ulterior baza 
evaluării activităţii întreprinderii. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

De-a lungul semestrului, studenţii învaţă anumite noţiuni financiare, legi, 
teoreme şi modele, ca mai apoi să înveţe să le interpreteze şi să le aplice. 
Studenţii, la sfărşitul semestrului trebuie să fie capabili să determine 
valoarea de timp şi de risc a banilor, să ştie care sunt paşii luării unei 
decizii de investiţie, riscurile acestuia. Studenţii vor obţine o perspectivă 
asupra îndatoririle unui manager financiar, vor însuşi relaţia dintre risc şi 
rentabilitate, măsurarea acestor două elemente, vor cunoaştele modelele de 
bază de gestiunea stocurilor şi a banilor. 



Valoarea actualizată şi costul alternativ al capitalului • prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Rivalii VAN-ului – De ce conduce VAN-ul la 
rezultate mai bune în deciziile de investiţii decât 
celelalte criterii 

• prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

2 cursuri 

Decizii de investiţii pe baza VAN: Echivalentul anual 
de cost şi de venituri 

• Evaluarea proiectelor cu durată diferită 
• Schimb de echipamente 

• prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

2 cursuri 

Decizii de investiţii pe baza VAN: Interacţiunile dintre 
deciziile de investiţii 

• Timing-ul optim al investiţiilor  
• Utilizarea alternativă a capacităţii de producţie 

• prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Politica de dividende al unei întreprinderi 

• Teorema lui Modigliani şi Miller 
• Efectul impozitelor 

• prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Politica de structură financiară a unei întreprinderi 

• Poziţia tradiţională faţă de levierul financiar:  
Teorema I si II al lui Modigliani şi Miller 

• Costul mediu ponderat al capitalului 

• prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Cât de mult să se îndatoreze o întreprindere? 

• Efectul impozitelor pe profit – economiile fiscale 
• Costul falimentului 

• prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Risc şi randament 

• modelul CAPM 

• prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Creditul comercial • prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Gestiunea stocurilor • prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Gestiunea banilor • prelegere 
• explicaţie 
• aplicarea unor metode audovizuale şi 

demonstrative 

1 curs 

Bibliografie 
1. Brealey, Myers, Modern vállalati pénzügyek (Finanțe corporative moderne), Panem Kiadó, 

Budapest, 2012 
2. Aswath Damodaran: A befektetések értékelése (Evaluarea investițiilor), Panem, 2006 
3. Bodie, Kane, Marcus: Befektetések (Investiții), Ed.Aula, 2005 
4. D. Dumitrescu şi colectiv, Evaluarea întreprinderilor, Editura Economică, Bucureşti, 2002.  



N. Hoanţă , Finanţele firmei, Editura Economică Bucureşti, 2003.  
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
Valoarea actualizată  

• Dobândă compusă şi valoare actualizată 
• Valoarea actualizată netă (VAN) 

• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 
discutat la curs 

• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare  

1 seminar 

Valoarea actualizată  

• Perpetuitatea şi anuitatea 

• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 
discutat la curs 

• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Rivalii VAN-ului – De ce conduce VAN-ul la 
rezultate mai bune în deciziile de investiţii decât 
celelalte criterii 

• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 
discutat la curs 

• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Decizii de investiţii pe baza VAN: Echivalentul 
anual de cost şi de venituri 

• Evaluarea proiectelor cu durată diferită 
• Schimb de echipamente 

• reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Decizii de investiţii pe baza VAN: Interacţiunile 
dintre deciziile de investiţii 

• Timing-ul optim al investiţiilor  
• Utilizarea alternativă a capacităţii de producţie 

• reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Politici de dividende la întreprinderi • reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Efectul dividendului asupra valorii unei 
întreprinderi 

• reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Importanţa structurii financiare a firmei • reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Efectul levierului finaciare asupra valorii unei 
întreprinderi – cu şi fără impozite 

• reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 

1 seminar 



• activizare 
Risc şi rentablitate, modelul CAPM • reflecţie la seminarul trecut 

• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 
discutat la curs 

• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Costul ponderat al capitalului • reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Politica comercială • reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

1 seminar 

Optimizarea cheltuielilor cu ajutorul modelelor de 
gestionare a stocurilor şi a banilor 

• reflecţie la seminarul trecut 
• recapitaluarea scurtă a ceea ce s-a 

discutat la curs 
• studii de caz 
• discuţii despre cazuri/situaţii reale 
• activizare 

2 seminarii 

Bibliografie 
1. Brealey, Myers, Modern vállalati pénzügyek (Finanțe corporative moderne), Panem Kiadó, 

Budapest, 2012 
2. Aswath Damodaran: A befektetések értékelése (Evaluarea investițiilor), Panem, 2006 
3. Bodie, Kane, Marcus: Befektetések (Investiții), Ed.Aula, 2005 
4. D. Dumitrescu şi colectiv, Evaluarea întreprinderilor, Editura Economică, Bucureşti, 2002.  
5. N. Hoanţă , Finanţele firmei, Editura Economică Bucureşti, 2003.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• tematica şi metodele de predare au fost gândite conform tematicilor celor mai cunoscute şi renumite 

universităţi din lume   
• consultare cu reprezentanţii mai multor firme din România, luarea în considerare a nevoilor pieţei 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Participare la seminarii în proporție de 75%. 



B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere 

din nota finală 
10.4. Curs Evaluarea cunoştinţelor predate la cursuri 

pe baza bibliografiei date: utilizarea 
metodelor de evaluare a investiţiilor, 
cunoaşterea politicilor de structură 
financiară, cunoaşterea elementelor 
definitorii ale creditului comercial 

Examen scris 65% 

10.5 . 
 

Seminar Evaluarea cunoştinţelor predate la 
seminarii pe baza bibliografiei date: 
utilizarea metodelor de evaluare a 
investiţiilor, cunoaşterea politicilor de 
structură financiară, cunoaşterea 
elementelor definitorii ale creditului 
comercial 

Verificare pe parcurs 35% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
 
Cunoaşterea celor mai importanţi termeni şi metode de evaluare din domeniu. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018  Dr. Fejér-Király Gergely                          Dr. Fejér-Király Gergely           

 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018        Dr. Nagy Benedek 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Știința Afacerilor 
2.1. Denumirea disciplinei Raportare contabilă și analiza situațiilor financiare 

anuale 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Lector Dr. Dorgo Minodora 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Lector Dr. Dorgo Minodora 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligatorie/DAP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   
    laborator/ 
     proiect/ 
     practica 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
       laborator/ 
       proiect/ 
       practica 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

20 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
d) Tutoriat 4 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de puncte de credit 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 



4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C2. Cerinţe privind utilizarea cunoştinţelor de baza pentru explicarea şi interpretarea unor 
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 
  

  Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea şi interpretarea lor in situaţii 
economice concrete 
  Alocarea, ajustarea, colectarea, asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru 
explicarea şi interpretarea situaţiilor asociate activităţii economice 
  Explicarea şi interpretarea comportamentului responsabil 

  
C3. Cerinţe privind aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistentă calificată. 
  

  Abilitatea de a identifica, formula și rezolva problemele 
  Formularea de ipoteze şi explicaţii privind comportamentul economic al firmei 
  Aplicarea metodelor şi tehnicilor de localizare a tipurilor de risc specific iniţierii şi 
derulării activităţilor economice 

  
C4. Cerinţe privind utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a 
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi 
teorii. 

  Analiza comparativă conceptelor şi teoriilor domeniului, pentru a aprecia 
calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi 
teorii 
  Alegerea celor mai eficiente metode de analiză a datelor economice pe baza unui 
evaluări obiective şi calitative 
  Valorizarea datelor empirice şi aplicarea metodelor standard de evaluare asociate 
activităţii profesionale 
  Utilizarea de criterii şi de normative generale şi specifice pentru evaluarea 
riscurilor şi a implicaţiilor acestora 
  Abilităţi superioare de cercetare independentă  

5.1.  De desfăşurare a cursului 1. Studenții se vor prezenta la cursuri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile setate pe profilul silențios sau închise. 

2. Pe parcursul desfășurării cursurilor, studenții trebuie să dea 
curs solicitărilor cadrului didactic de a participa la dezbateri 
respectiv de a răspunde la întrebări legate de materie. 

5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

1. Prezenţa la orele de seminar/laborator este obligatorie pentru 
toți studenţii. 

2. La începutul fiecărui seminar, studenții trebuie să prezinte la 
solicitarea cadrului didactic tema primită în 
seminarul/seminarele precedent(e). 

3. Pe parcursul desfășurării seminarelor, studenții trebuie să dea 
curs solicitărilor cadrului didactic de a rezolva aplicații 
practice (atât la tablă cât și în bancă) respectiv de a răspunde 
la întrebări legate de materie. 
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de 
sarcini pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice 
rolului într-o echipă plurispecializată. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Aprofundarea conceptelor de bază și utilizarea cunoştinţelor de 
specialitate pentru explicarea şi interpretarea de date și informaţii 
financiare din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

• Familiarizarea cu forma şi conţinutul raportărilor financiare conforme cu 
reglementările în vigoare; 

• Însuşirea metodologiei de analiză a fiecărei componente a situaţiilor 
financiare (indicatori, indici, rate de structură, modele de evaluare a 
riscului de faliment etc.); 

• Fundamentarea unor cunoştinţe necesare creării/dezvoltării abilităţilor de 
a exprima concluzii pertinente privind situația financiară a unei entităţi 
economice. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• Evidenţierea comportamentul fenomenelor şi proceselor ce se derulează 
în mediul economic, prin utilizarea unor metode de investigare generale 
sau specifice analizei; 

• Învăţarea, înţelegerea şi stăpânirea instrumentelor (procedeelor) utile 
elaborării unor modele de analiză performantă a fenomenelor ce se 
derulează în mediul microeconomic; 

• Interpretarea influenţelor factorilor care acţionează asupra fenomenelor 
economice şi propunerea unor soluţii pertinente de creştere a eficienţei 
economice; 

• Localizarea rolului analizei financiare pentru fiecare decident-utilizator al 
situaţiilor financiare; 

• Familiarizarea cu componentele Situaţiilor financiare şi a informaţiilor pe 
care le furnizează fiecare, în vederea unei analize financiare globale cât 
mai pertinente;  

• Identificarea și interpretarea sistemului de indicatori utilizați în analiza 
financiară; 

• Însuşirea metodologiei de analiză a Situaţiilor financiare şi dezvoltarea 
capacităţii studenţilor de a calcula şi mai ales de a interpreta indicatorii 
specifici analizei financiare, necesari luării decizilor și stabilirii 
diagnosticului financiar; 

• Crearea deprinderilor necesare de a efectua previziuni cât mai apropiate 
de realitatea din entitatea economică și din mediul economic în care 
aceasra acționează. 

• Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 
Implicarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică. 



8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
1. Situaţiile financiare anuale 

1.1.Bilanţul contabil 
1.2.Contul de profit sau pierdere 

prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 6 ore 

2. Analiza de ansamblu a poziției financiare 
(Analiza evoluției poziției financiare; Analiza 
structurii poziției financiare) 

prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 4 ore 

3. Analiza echilibrului financiar (Analiza 
indicatorilor de activitate; Analiza lichidității 
financiare; Analiza solvabilității financiare) 

prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 

 
4 ore 

4. Analiza performanțelor financiare (Analiza 
performanțelor financiare pe nivele de activitate; 
Analiza performanței financiare cu ajutorul ratelor 
de rentabilitate) 

prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 

 
4 ore 

5. Analiza riscului de faliment (Tipologia riscului 
de faliment; Metode statistice de evaluare a 
riscului de faliment, Metode bancare de evaluare a 
bonității entității economice) 

prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 

 
4 ore 

6. Analiza structuri veniturilor și cheltuielilor prelegere intensificată, 
dezbatere, problematizare 

 
6 ore 

Bibliografie: 
1. Fülöp Árpad Zoltán, Bazele contabilității, Editura Scientia, Cluj-Napoca, 2011 
2. coord. Neculai Tabără, Sorin Briciu, Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune,  

Iaşi, Tipo Moldova, 2012 
3. *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRS ®, nyomtatott anyag: norme oficiale 

emise la 1 ianuarie 2015: cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar 
nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc/ Fundaţia IFRS, Bucureşti : Editura CECCAR, 
2015 

4. Nicolae Georgescu, Analiză economico-financiară aplicată,  Bucureşti, Editura Universitară, 2009 
5. Bernard Colasse, Analiza financiară a întreprinderii - trad. Neculai Tabără, Iaşi, Tipo Moldova, 2009 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
1.   Analiza situaţiei generale a activităţii întreprinderii 
pe baza corelaţiilor dintre principalii indicatori 
economico-financiari 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

2.   Metodele analizei cantitative Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

3.   Analiza factorială a cifrei de afaceri şi a valorii 
adăugate 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

4.   Analiza factorială a productivităţii medii anuale a 
muncii şi a profitului mediu pe salariat 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

5.   Analiza factorială a cheltuielilor totale, a 
cheltuielilor variabile şi a cheltuielilor fixe la 1000 lei 
cifră de afaceri 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

6.   Analiza cheltuielilor cu amortizarea  şi a 
cheltuielilor cu dobânzile la 1000 lei cifră de afaceri   

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

7.   Analiza structurală şi factorială a profitului la nivel 
de întreprindere 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

8.   Analiza factorială a ratelor de rentabilitate     Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

9.   Analiza ratelor de structură ale activului şi Explicaţii, exemplificări, dialog, 2 ore 



pasivului bilanţier studii de caz 

10. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, 
necesarul de fond de rulment şi trezoreria netă 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

11. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii, precum şi a 
echilibrului financiar prin metoda ratelor 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

12. Analiza factorială a vitezei medii de rotaţie a 
activelor circulante                 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Bibliografie: 
1. Fülöp Árpad Zoltán, Bazele contabilității, Editura Scientia, Cluj-Napoca, 2011 
2. coord. Neculai Tabără, Sorin Briciu, Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune,  

Iaşi, Tipo Moldova, 2012 
3. *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRS ®, nyomtatott anyag: norme oficiale 

emise la 1 ianuarie 2015: cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar 
nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc/ Fundaţia IFRS, Bucureşti : Editura CECCAR, 
2015 

4. Nicolae Georgescu, Analiză economico-financiară aplicată,  Bucureşti, Editura Universitară, 2009 
5. Bernard Colasse, Analiza financiară a întreprinderii - trad. Neculai Tabără, Iaşi, Tipo Moldova, 2009 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Această disciplină este inclusă în acreditarea oferită de către Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA); 
• Prin însuşirea conceptelor teoretico-metodologice şi abordarea aspectelor practice incluse în disciplina 

Analiză financiară, studenţii vor dobândi un bagaj de cunoştinţe consistent în ceea ce priveşte 
înțelegerea, cunoașterea și stăpânirea metodelor, procedeelor și sistemului de indicatori necesari stabilirii 
diagnosticului financiar al unei entități economice,  

• Disciplina asigură competențe privind asumarea responsabilităților într-o echipă plurispecializată şi 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, precum și oferirea de soluții în 
ceea ce privește asistarea managementului în procesul decizional, prin fundamentarea şi propunerea de 
soluţii pentru problemele economice și localizarea   tipurilor de risc şi implicaţiile acestora în  activitatea 
întreprinderii. 

• Acestea competenţe sunt cerute pe  piaţa muncii de către angajatori (companii care au ca obiect de 
activitate operaţiunile de evaluare, auditare, lichidare  sau companii de consultanţă în domeniul practicii 
analizei financiare, piața de capital). În urma cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, studenţii 
absolvenţi ai nivelului licență, în urma continuării pregătirii în cadrul programelor de studii masterale 
specifice în domeniu, vor putea avea acces la asociaţiile profesionale de profil (SRAEF,UNEVAR, 
CECCAR, CAFR). 

 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Nu este cazul. 
 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs  Elaborarea unui proiect 

pe baza datelor reale la 
nivelul unei entităţi 
economice.  
 
Tema proiectului va fi  

Proiectele vor fi realizate 
în cadrul echipelor de 
maxim 4 studenţi, cu 
precizarea dimensiunii şi 
structurii proiectului şi a 
contribuţiei (pe capitole 

30% 



stabilită de titularul de 
disciplină împreună cu 
echipa de studenţi care 
va efectua proiectul.  
 
Proiectul se va realiza pe 
baza datelor  reale, pe o 
perioadă de 4 ani, ale 
unei entități economice 
și va atinge toate   
aspectele vizate de 
demersul de analiză 
financiară 
 
Tema proiectului, 
formarea echipelor, 
alegerea entitățile 
economice care vor fi 
analizate și bibliografia 
necesară, vor fi stabilite 
în primele două 
săptămâni de activitate 
 
Titularul de disciplină va 
stabili criteriile de notare 
în funcţie de aportul 
fiecărui student la 
elaborarea şi asumarea 
sarcinilor în cadrul 
proiectului. 

şi/sau paragrafe) fiecărui 
student din cadrul echipei 
la elaborarea proiectului.  
Referatul se va susţine 
public şi se vor adresa 
întrebări, atât de către 
profesor cât şi de către 
studenţi 

Notare  de la 1 la 10 Examen scris – test grilă 
şi rezolvări de probleme 

60% 

10.5 . 
 

Seminar Participarea activă  la 
seminar 

Rezolvarea studiilor de 
caz 

10% 

10.6. Standard minim de performanţă 
o Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 
o Examenul este scris și durează 120 minute; 
o Elaborarea unui proiect de cercetare care să demonstreze, pe baza datelor  reale culese din situațiile 

financiare ale unei entități economice, însuşirea conceptelor de bază, a metodelor şi tehnicilor de analiză 
financiară, înţelegerea și interpretarea indicatorilor financiari precum şi desprinderea concluziilor care 
servesc stabilirii diagnosticului financiar   

o Rezolvarea testelor grilă şi a problemelor pe care se bazează examenul scris pentru minim nota 5. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.             Dr. Dorgo Minodora                     Dr. Dorgo Minodora             

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.                   Dr. Nagy Benedek 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară  
1.6. Calificarea Master în leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Știința Afacerilor  
2.1. Denumirea disciplinei Economie managerială 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor 
de curs 

Conf. dr. Lázár Ede 

2.3. Titularul (ii) activităţilor 
de                               

seminar Conf. dr. Lázár Ede 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

DAP/Obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   
 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
d) Tutoriat 10 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 
3.9. Numărul de puncte de credit 5 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum - 
4.2. de competenţe - 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a • Sală de seminar, dotată cu tabla, calculator şi video-



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 • cunoaşterea conceptului de economiei manageriale ca activitate practică. 
• cunoaşterea principalelor concepţii privind aplicarea teorilor și metodelor economice în 

luarea deciziilor manageriale. 
• cunoaşterea limbajului ştiinţific dindomeniu și abilitatea de a comunica în formă scrisă si 

orală 
• analiza performanței companiei și a mediului de afaceri, sinteza cunoștințelor 

management, contabilitate, controling și dezvoltarea lor spre aplicații practice.   
• adaptarea strategiilor competiționale la aspectele pieții, și la politica comercială și 

economică a mediului legislativ, fiscal. 
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 Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

• Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice 
rolului într-o echipă plurispecializată. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere – societatea și obiectivele sale. Scopul 

și metodele economiei manageriale. 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

2. Oferta și cererea . Forțele pieței. Identificarea 
punctului de echilibru. 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

3. Estimarea empirică a funcției cererii. Elasticitățiile 
cererii. Derivarea elasticității de preț din funcția 
cererii. 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

4. Teoria și estimarea funcției producției. Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

5. Teoria și estimarea costurilor . Identificarea 
cheltuielilor fixe şi variabile. Determinarea 
costurilor. Calcularea acoperirii. 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

6. Deciderea volumului producției și a prețului în 
cazul competiției perfecte și a monopolului 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

7. Deciderea volumului producției și a prețului în Expunere: descriere, explicaţii, 2 ore 

seminarului/laboratorului/proiectului proiector 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Managerial economic este o ramură a științelor economice care 
analizează deciziile manageriale utilizând instrumentele științelor 
economice. Disciplina utilizează foarte multe concepte familiare ale 
microeconomiei (ofertă, cerere, competiție, preț, alocarea resurselor, 
etc). 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• A demonstra utilitatea teoriei și analizei economice în gestiunea 
afacerilor.  

• Deciziile se referă la alocarea resurselor, estimarea cererii, fixarea 
prețurilor în condițiile nesiguranței și a riscului. 

• Totodată trebuie luate în calcul și politicile economice și comerciale 
pe care le aplică diferitele guverne ale țărilor unde se află piețele de 
țintă sau unitățile de producție ale firmelor considerate. 



cazul competiției monopolistice și a oligopolului exemple practice 
8. Practici speciale de optimizarea prețului Expunere: descriere, explicaţii, 

exemple practice 
2 ore 

9. Teoria comportamentului consumatorului. Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

10. Teoria jocului și informația asimetrică Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

11. Alocarea capitalului și riscul Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

12. Corporațiile multinaționale și globalizarea Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

13. Politicile economice și actorii pieței: provocări și 
oportunități 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

14. Economia managerială în practică: studiu de caz Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice 

2 ore 

Bibliografie: 
- Paul G. Keat, Philip K.Y. Young: Managerial economics: economic tools for today's decision 

makers, Pearson Education, 2006.  
- Mária Illés: Vezetői gazdaságtan (Leadership economics). Kossuth Kiadó, Budapest, 1997. 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
1-7. Utilizarea unui softver de simulare a gestiunii 
unei afaceri EcoSIM. 

Explicaţii, exemplificări, dialog. 7x2 ore 

8-14. Rezolvarea studiilor de caz. Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz. 

7x2 ore 

Bibliografie 
- Manualul softului EcoSIM 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Nu sunt. 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 
10.4 Curs Cunoașterea şi aplicarea 

conţinuturilor predate 
Examen oral 70% 

10.5 Seminar Participarea în concursul de 
simulare 

Rezultatul concursului de simulare, 
rezolvarea studiilor de caz 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
•  însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme 

practice simple. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.             Dr. Lázár Ede                    dr. Lázár Ede 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  



14.09.2018.       dr. Nagy Benedek 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Ştiinţe Economice, Socio -Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc 
1.3 Domeniul de studii Economie 
1.4 Ciclul de studii Masterat 
1.5 Programul de studiu Leadership și management în economia agrară 
1.6 Calificarea Master în leadership și management în economia agrară 
 
2. Date despre disciplină 
2.0 Departamentul Științe Umane 
2.1 Denumirea disciplinei Comunicare în afaceri în limba engleză I. 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul (ii) 
activităţilor de  
 

seminar Lect. univ. dr. Prohászka-Rád Boróka 
laborator  
proiect  

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obligatorie/DSI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
Tutoriat 8 
Examinări  - 
Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 47 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Numărul de credite 3 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe Competente de limba engleza – nivel minim B2 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului  
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de curs dotată cu calculator şi proiector 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

• C4. Operaţionalizarea fluxurilor economice materiale şi monetare prin gestionarea şi evaluarea 
fenomenelor economice 

• Recunoaşterea, şi descrierea măsurilor şi politicilor economice generale, pornind de la obiectivele 
urmărite 

• Reglarea, organizarea, sprijinirea politicilor şi măsurilor la nivel micro- şi macroeconomic 
• Capabilitatea de a comunica eficient în afaceri, precis şi corect atât în domeniile generale, cât şi în cele 

profesionale  
• Capabilitatea de a comunica oral şi în scris în mod eficient, precis şi corect şi de a fi pregătiţi pentru 

studierea la nivel mai înalt a disciplinelor de specialitate. 
Competenţe 
transversale 

  CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Ridicarea nivelului de competenta comunicaț ionala pe baza cerințelor CEFR (Common 
European Framework of Reference). 
• Revizuirea si editarea capacității de compunere (tema,, stil, ortografie, expresia opiniei) in 
limba engleza 
• Dezvoltarea vocabularului. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 

• Ridicarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze al studenţilor în aşa fel, încât ei să fie 
capabili de a comunica eficient în afaceri, precis şi corect atât în domeniile generale, cât şi în 
cele profesionale. 



• Formarea la studenţi (la nivelul automatismelor) a unor deprinderi de exprimare, traducere şi 
descriere care vor constitui baza studiului limbii engleze. 
• Ridicarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze al studenţilor în aşa fel, încât ei să fie 
capabili de a comunica oral şi în scris în mod eficient, precis şi corect şi de a fi pregătiţi pentru 
studierea la nivel mai înalt a disciplinelor de specialitate. 
• Rafinarea competentei de decodare a textului pe baza de text auzit. 
• Rafinarea strategiilor de comunicare. 
• Ridicarea motivației interne de învățare a limbii. 
• Conectarea cunoștințelor gramaticale cu cele de vocabular (specific) 
• Formarea capacității de identificare a registrului (ex. formal etc.) si a domeniului (ex. public 
etc.). 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Nu este cazul   
8.2 Seminar / 8.3 laborator / 8.4 proiect Metode de predare Observaţii 
Business communication – oral and written communication in 
different business environments 

Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 
demonstraţii, discutii 

2 ore 

Oral business communication: situations and forms (meetings, 
negotiantions, interviews, etc.) 

Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 
demonstraţii, discutii, practica 

6 ore 

Written business communications: genres, content and formal 
conventions, style  

Prelegere 2 ore 

Written business communication: business letters Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 
demonstraţii, discutii, practica 

4 ore 

Written business communication: business reports Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 
demonstraţii, discutii, practica 

4 ore 

Written business communication: memos, projects, etc.  Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 
demonstraţii, discutii, practica 

4 ore 

Case studies and practice of oral and written communication 
forms in business 

Exemple, demonstraţii, discutii, practica 6 ore 

Bibliografie: 
1. Cotton, David – Falvey, David – Kent, Simon: Market Leader. Intermediate Business English Course Book. New 

Edition. Pearson Longman 
2. Budai, L.: English Grammar; Budapest: Tankönyvkiadó.  
3. Guy, W.: Wordbuilder; The Heinemann – MacMillan 
4. Vince, M. Intermediate LanguagePractice. Heinemann ELT. 
5. Thomson, A. J., Martinet, A. V.: A Practical English Grammar. Oxford. 
6. Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge UP 
7. Swan, M.: Practical English Usage, Longman 
8. Lannon, M.; Tullis, G.;Trappe, T.: Insights into Business. Longman 
9. Haines, S., Stewart, B. Masterclass. Oxford. 
10. Booth, B. Games Cards. Communicative Activities for English Language Classes. Francfurt Adult Education Centre 

Publication 
11. Hewings, Advanced Grammar in Use. Cambridge UP 
12. Harrison, M. Use of English. Oxford UP 
13. MacCarthy, O’Dell. English Vocabulary in Use. Cambridge UP 
14. Vinczena, Andrea, et al. Business English. 1000 Questions – 1000 Answers. Székesfehérvár: Lexica. 2003. 
15. Bajnóczi, Beatrix and Hassvisto, Kitsi. Angol-Magyar, Magyar-Angol Gazdasági Szótár. [Economics Dictionary – 

English-Hungarian, Hungarian-English.] Szeged: Grimm, 2004. 
16. Doherty, Michael et.al. Write for Business. Skills for Effective Report Writing in English. Essex: Longman, 1995. 
17. Wilson, Martin. Writing for Business. London: Nelson,1987. 
18. Über Grosse, Christine et. al. Case Studies in International Business. Englewood Cliffs Prentice Hall, 1988. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate şi cu 
misiunea și obiectivele specializării, fiind astfel conceput, încât să asigure o pregătire sistematică a studenților și, în același 
timp, să fie evitate suprapunerile în ceea ce privește conținutul tematic al disciplinelor. În privinţa adaptării la cerinţele pieţei 
muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentanţi de specialitate. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Participarea activa la un minim de 50% din orele de contact alocate disciplinei.  
 
 
 



B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 
10.4 Curs    
10.5  
 

Seminar Competențe de limba engleză 
– scris și vorbit 

Colocviu – test scris și  
prezentare orală pe temă dată  

75% 
25% 

Laborator    
Proiect    

10.6 Standard minim de performanţă 
Capacitatea de a se exprima, comunica fluent şi eficient în scris şi oral atât în engleza de fiecare zi cât și în situații legate de 
comerț, afaceri. 

 
 
 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului/rilor de aplicații 

17.09.2018 dr. Prohászka-Rád Boróka dr. Prohászka-Rád Boróka 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

01.10.2018                      Dr. Todor Erika 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe economice 
2.1. Denumirea disciplinei Dezvoltare regională si durabilă 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Lect. dr. György Ottilia 

2.3. Titularul (ii) activităţilor 
de  
                              

seminar - 
laborator - 
proiect - 

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare 

C 2.7. Regimul 
disciplinei 

Opțională/DSI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar   
 

- 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 
 

- 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

20 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
d) Tutoriat 10 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de puncte de credit 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum • Nu este  
4.2. de competenţe • Nu este 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te
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e 
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io
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Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu. 
   Elaborarea de proiecte de dezvoltare regională și durabilă cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea de strategiilor de dezvoltare durabilă și regională pe baza prelucrării informațiilor 
existente 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor și a implicațiilor economice ale 
acestora 
Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competenței: 
  Analiza și interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii și metode consacrate 
în domeniu 
  Elaborarea unui strategii de economie durabilă și regională 
  Realizarea unei analize diagnostic a unei regiuni de dezvoltare 
  

C
om

pe
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e 
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le

 

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență 
calificată: 

• Soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în conceptul de dezvoltare regională.  Noi 
provocări în dezvoltarea regională 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ore 

Problemele principale în organizarea dezvoltării 
regionale  

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator și video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Nu este cazul 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Dobândirea de cunoștințe cu privire la problemele, modelele teoretice 
ale economiei regionale, formarea capacității rezolvării problemelor 
practice care sunt caracteristice economiei regionale și a dezvoltării 
durabile. 

• Contribuie la cunoașterea  funcționării sistematice a economiei, 
respectiv a economiei regionale și sustenabile.  

• Cunoașterea modelelor teoretice ale economiei regionale și durabile, 
dezvoltarea capacității realizării unor aplicații practice în domeniu. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

Însușirea concepției de dezvoltare  regională și durabilă  în activitățile de 
fiecare zi pe plan social, economic și ecologic, cunoașterea criteriilor 
durabilității, a metodelor și tehnicilor care trebuiesc aplicate în scopul 
dezvoltării economice regionale.  



Noile instrumente de dezvoltare economică regională 
într-o societate a cunoașterii, considerente de 
durabilitate 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Analize și strategii teritoriale ale economiei regionale  
 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Structuri spațiale Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Competitivitatea regională Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

 2 ore 

Concepția durabilității. Noțiuni, principii  și criterii ale 
durabilității. Evenimente mondiale semnificative, care 
au generat problema dezvoltării durabile. 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ore 

Indicatori economici, sociali și de mediu 
Indicatorii complexe al dezvoltării durabile 
 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Responsabilitatea durabilă a întreprinderilor 
 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie 
1. Marcela Cristina Hurjui: Politica regională în cadrul Uniunii Europene, București: Pro Universitaria, 

2015 (2 buc. în bibliotecă) 
2. Paul H. Dembinski: Etika és felelősség a pénzügyi életben (Etica și responsabilitatea în viața 

financiară), Editura: Keteg Oikonomia Kutató Intézet, 2018, (2 buc. în bibliotecă) 
3. Baritz Sarolta Laura op, Dabóczi Gergely (ed.): Emberközpontú gazdaság  (Economie focusată pe 

om)- Szakkönyv az etikus és fenntartható gazdasághoz, Editura: Kairosz, 2017, (2 buc. în bibliotecă) 
4. Illés Iván: Economie regionala-dezvoltare regionala  (Regionális gazdaságtan- Területfejlesztés); Ed. 

Typotex; Budapesta, 2008. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentanți ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Participarea obligatorie la cursuri (se admit cel mult 3 absențe pe parcursul semestrului). 
 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Participarea activă la 

cursuri 
Lucrare scrisă 100% 

   
10.5 . 
 

Seminar    
Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 



 
Însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor studii de caz (strategii 
și proiecte). După evaluarea totală studentul trebuie obțină minim nota 5. 
 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei  

12.09.2018.   Dr. György Ottilia                   

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe economice 
2.1. Denumirea disciplinei Aspecte ale sustenabilității economice în dezvoltare 

rurală 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităților de 
curs 

Prof. dr. Tóth József 

2.3. Titularul (ii) activităților 
de  
                              

seminar - 
laborator - 
proiect - 

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de 
evaluare 

C 2.7. Regimul disciplinei Opțonală/DSI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   
     
 

- 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
 

- 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

20 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
d) Tutoriat 10 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de puncte de credit 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum • Nu este  
4.2. de competenţe • Nu este 
 



5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 
6. Competențele specifice acumulate 
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Cerințe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu. 
   Elaborarea de proiecte de dezvoltare rurală și durabilă cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea de strategiilor de dezvoltare durabilă și r urală pe baza prelucrării informațiilor 
existente 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor și a implicațiilor economice ale 
acestora 
Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competenței: 
  Analiza și interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii și metode consacrate 
în domeniu 
  Elaborarea unui strategii locale durabile 
  Realizarea unei analize diagnostic a unei localități rurale 
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Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență 
calificată: 

• Soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Aspecte generale ale sustenabilității, caracteristici 
rurale. 
Principii si criterii ale durabilității. 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ore 

Sustenabilitate economică: trenduri internaționale, 
schimbări în economica zonelor rurale. Economia 
urbană și economia rurală Analiza și diagnoza  
problemelor de dezvoltare durabilă locală. 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator și video-proiector 
5.2.  De desfășurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Nu este cazul 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Dobândirea de cunoștințe cu privire la problemele, modelele teoretice 
ale dezvoltării durabile, formarea capacității rezolvării problemelor 
practice care sunt caracteristice sustenabilității rurale 

• Familiarizarea viitorului specialist cu o altă mentalitate, si cu viziunea 
sustenabilității.  Astfel, cunoașterea profundă a proceselor globale 
asupra durabilității 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

Însușirea concepției de dezvoltare durabile și dezvoltare rurală în activitățile 
de dezvoltare economică durabilă. Cunoașterea criteriilor durabilității, a 
metodelor și tehnicilor care trebuiesc aplicate în scopul dezvoltării 
economice rurale.  



Politici de dezvoltare rurală și durabilă. Scenarii de 
dezvoltare durabilă; schimbarea premiselor de 
dezvoltare economică durabilă. 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Sustenabilitate socială: procese generale globale, 
refrângeri locale, efecte la nivelul zonelor rurale. 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Sustenabilitatea ecologică: procese globale, efecte 
locale, zonele rurale ca surse primordiale în 
sustenabilitatea ecologică. 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Dezvoltare rurală în România Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

 2 ore 

Politica zonelor rurale sub presiunea sustenabilității, 
Strategia 2020 și strategia zonelor rurale. 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ore 

Importanța firmelor sociale, responsabilitatea socială 
ca aspect de sustenabilitate a zonelor rurale. Produsele 
locale rol cheie în sustenabilitatea zonelor rurale. 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Aspecte macroeconomice, asupra zonelor rurale efecte 
(creștere versus, şi- sau well being, efectele inflației, 
ocuparea forței de muncă, caracteristici structurale ale 
economiilor locale). 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie: 
Paul H. Dembinski: Etika és felelősség a pénzügyi életben (Etica și responsabilitatea în viața financiară), 
Editura: Keteg Oikonomia Kutató Intézet, 2018, (2 buc. în bibliotecă) 
Strategie de dezvoltare locală 2014-2020,  Miercurea Ciuc, Asociația Csík Leader, 2016 
Dezvoltarea rurala in Ținutul Secuiesc (A székely vidék fejlődési lehetőségei), ed. Dr. Geréb László , 
Odorheiu Secuiesc, Asociația REGA Egyesület, 2017 (3 buc. în bibliotecă) 
 Csete László- Láng István: Dezvoltare durabila rurala (A vidék fenntartható fejlődése), Budapesta, 2009, 
MTA Történettudományi Intézet- MTA Társadalomkutató Központ 
Edward J. Blakely- Nancey Green Leigh: Planning local economic development, Theory and practice, Sage 
Publication, Inc. 2010, California 
Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale: Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020: 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-
2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentanți ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Participarea obligatorie la cursuri (se admit cel mult 3 absențe pe parcursul semestrului). 
 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf�
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf�


10.4. Curs Participarea activă la 
cursuri 

Lucrare scrisă 100% 

   
10.5 . 
 

Seminar    
Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanță 
 
Însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor studii de caz (strategii 
și proiecte). După evaluarea totală studentul trebuie obțină minim nota 5. 
 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei      

12.09.2018.   Dr. Tóth József                    

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia 

 



LÁZÁR LÁSZLÓFIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe economice 
2.1. Denumirea disciplinei Teorii organizaționale și management 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conf. Dr. Lázár László 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Conf. Dr. Lázár László 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

DAP/Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   
    laborator/ 
     proiect/ 
     practica 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
       laborator/ 
       proiect/ 
       practica 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

28 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
d) Tutoriat 10 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de puncte de credit 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum •  



4.2. de competenţe •  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu. 
   Elaborarea de proiecte de management și terorii organizaționale cu utilizarea unor principii și 
metode consacrate în domeniu 
  Elaborarea de strategiilor de management pe baza prelucrării informațiilor existente 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor și a implicațiilor economice ale 
acestora 
Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competenței: 
  Analiza și interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii și metode consacrate 
în domeniu 
  Elaborarea unor strategii de management și înțelegerea practicilor organizaționale 
  Realizarea unei analize diagnostic a dimensiunilor ascunse ale organizațiilor 
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Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență 
calificată: 

• Soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Ce este organizația, ce este conducerea? 
Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Teorii organizaționale, paradigmele organizaționale 
Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

6 ore 

Doctrinele  managementului clasic 
Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

6 ore 

5.1.  De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu calculator și video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului • Sală de seminar, dotată cu tablă 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul are ca scop înțelegerea proceselor de formare, de funcționare și de 
conservare a organizațiilor, iar prin aspecte și metode, care sunt diferite de 
cele învățate mai devreme. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• Abordarea conceptelor, principiilor, procedeelor şi regulilor, asigurând 
explicarea, analiza principiilor fundamentale ale acestei ştiinţe; 

• Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea unui 
raţionament profesional autentic; 

• Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 



Paradigme clasice 
Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Tendința Human Relations și psihologia 
organizațională 

Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Paradigma HR 
Expunere: descriere, explicații, 
exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

4 ore 

Bibliografie: 
1. Kieser, Alfred: Szervezetelméletek, (Teorii organizaționale) Aula, 1995 
2. Dobák, Miklós, Antal, Zsuzsanna, Vezetés és Szervezés (Leadership și organizare), Budapest, Aula 

(2009) , 400 p. 
3. Lázár, László Mihály: Szakmaiság, menedzsment és spiritualitás a vezetésben (Profesionalism, 

management și spiritualitate în leadership), Budapest, 2013. 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Teste de personalitate Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

6 ore 

Studiu de caz: Troy Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

8 ore 

Studiu de caz: Corning Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

8 ore 

Studiu de caz: Mallard Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

6 ore 

Bibliografie 
1. Kieser, Alfred: Szervezetelméletek, (Teorii organizaționale) Aula, 1995 
2. Csedő, Zoltán (szerk.); Dobák, Miklós (szerk.): Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok 

irányítása: Szöveggyűjtemény a Vezetés és Szervezés mesterszakos nappali és esti tagozatos 
hallgatók számára (Gestionarea rețelelor inter-organizaționale și a grupurilor de întreprinderi – 
Colecția de studii de caz) Második, átdolgozott kiadás, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem 
(2018) , 404 p. 

3. Perrow, Charles: Szervezetpszihológia (Psihologia organizațiilor), Osiris-Panem – McRaw-Hill, 
1994. 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentați ai mediului de afaceri. 

 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Participarea obligatorie la seminarii (se admit cel mult 3 absențe pe parcursul semestrului). 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Participarea la cursuri Lucrare scrisă 70% 

   
10.5 . 
 

Seminar Participarea obligatorie 
la seminarii 

Proiecte efectuate in 
cursul semestrului 

30% 

Laborator    
Proiect    



10.6. Standard minim de performanţă 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme 

practice simple. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.            Dr. Lázár László                     Dr. Lázár László             

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.                         Dr. György Ottilia 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Comportament organizațional 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

 
   Conf. dr. Toarniczky Andrea 

 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar  
 Conf. dr. Toarniczky Andrea 

 

laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

C 2.7. Regimul 
disciplinei 

DSI/Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   
    laborator/ 
     proiect/ 
     practica 

1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
       laborator/ 
       proiect/ 
       practica 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

30 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
d) Tutoriat 16 
e) Examinări  2 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 108 
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de puncte de credit 6 
 

 



4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C5. Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniu. 
  

  Elaborarea de proiecte economice cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în 
domeniu 
  Elaborarea de rapoarte economice şi de comunicare în organizaţii pe baza prelucrării 
informaţiilor existente 
  Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru 
soluţiile identificate 
  Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor 
economice 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice 
ale acestora 
  Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: 
  Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea unui proiect de cercetare economică 
  Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau 
derulării activităţilor economice 
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă;utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru dezvoltare  personală şi profesională: 

 • Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare 
profesională 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1.  De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul are ca scop înțelegerea proceselor de formare, de funcționare și de 
conservare a organizațiilor, iar prin aspecte și metode, care sunt diferite ca 
învățate mai devreme. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• Abordarea conceptelor, principiilor, procedeelor şi regulilor, asigurând 
explicarea, analiza principiilor fundamentale ale acestei ştiinţe; 

• Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea unui 
raţionament profesional autentic; 

Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 



 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Studiu de caz: Donna Dubinsky 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

7 ore 

Studiu de caz: Gdansk Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

7 ore 

Studiu de caz: Szczecin Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

7 ore 

Studiu de caz: Semler Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

7 ore 

Bibliografie 
1. Kieser, Alfred: Szervezetelméletek, (Teorii organizaționale) Aula, 1995 
2. Csedő, Zoltán (szerk.); Dobák, Miklós (szerk.): Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok 

irányítása: Szöveggyűjtemény a Vezetés és Szervezés mesterszakos nappali és esti tagozatos 
hallgatók számára (Gestionarea rețelelor inter-organizaționale și a grupurilor de întreprinderi – 
Colecția de studii de caz) Második, átdolgozott kiadás, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem 
(2018) , 404 p. 

3. Csedő, Zoltán (szerk.); Dobák, Miklós (szerk.): Menedzsment és leadership: Szöveggyűjtemény a 
Vezetés és Szervezés mesterszakos nappali és esti tagozatos hallgatók számára (Management și 
conducere – Colecția de studii de caz), Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem (2018) , 156 p. 

4. Perrow, Charles: Szervezetpszihológia (Psihologia organizațiilor), Osiris-Panem – McRaw-Hill, 
1994 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Studiu de caz: Donna Dubinsky Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Studiu de caz: Gdansk Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Studiu de caz: Szczecin Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Studiu de caz: Semler Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Bibliografie 
1.  Kieser, Alfred: Szervezetelméletek, (Teorii organizaționale) Aula, 1995 
2. Csedő, Zoltán (szerk.); Dobák, Miklós (szerk.): Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok 

irányítása: Szöveggyűjtemény a Vezetés és Szervezés mesterszakos nappali és esti tagozatos 
hallgatók számára (Gestionarea rețelelor inter-organizaționale și a grupurilor de întreprinderi – 
Colecția de studii de caz) Második, átdolgozott kiadás, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem 
(2018) , 404 p. 

3. Csedő, Zoltán (szerk.); Dobák, Miklós (szerk.): Menedzsment és leadership: Szöveggyűjtemény a 
Vezetés és Szervezés mesterszakos nappali és esti tagozatos hallgatók számára (Management și 
conducere – Colecția de studii de caz), Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem (2018) , 156 p. 

4. Perrow, Charles: Szervezetpszihológia (Psihologia organizațiilor), Osiris-Panem – McRaw-Hill, 
1994 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 



• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară 
şi dinstrăinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut 
loc întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri. 

 
 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Nu este cazul. 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs  colocviu 50% 

   
10.5 . 
 

Seminar  colocviu 50% 
Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
Insuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor aplicaţii simple 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.                 Dr. Toarniczky Andrea             Dr. Toarniczky Andrea             

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe economice 
2.1. Denumirea disciplinei Marketing regional și local 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conf.  dr. Mizik Tamás 
 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar   Conf.  dr. Mizik Tamás 
laborator - 
proiect - 

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligatorie/DSI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar  
 

1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar 
 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

33 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
d) Tutoriat 25 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 122 
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de puncte de credit 6 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum • Nu este  
4.2. de competențe • Nu este 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

5.1.  De desfășurare a cursului • tablă tip whiteboard 
• videoproiector și instalație pt. sunet 

5.2.  De desfășurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• tablă tip whiteboard 
• videoproiector şi instalație pt. sunet 
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Cerințe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu. 
   Elaborarea de proiecte de marketing regional și local cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor și a implicațiilor economice ale 
acestora 
  Standarde minimale de performanță pentru evaluarea competenței: 
  Analiza și interpretarea critică a unui proiect de marketing utilizând principii și metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea unui proiect de marketing regional și local 
  Analiza unei situații economice concrete utilizând reflecția critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de caz  
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Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență 
calificată: 

• Soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Locuri specifice ale lumii moderne Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 

aplicaţii scrise pe tablă 
1 ora 

Branduri în marketingul de afaceri Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 
aplicaţii scrise pe tablă 

2 ore 

Compoziţia brandurilor legate de anumite locuri Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 
aplicaţii scrise pe tablă 

2 ore 

Produsul local: structura unui loc ca produs de piaţă Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 1 ora 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina prezintă sistemul specific de mijloace al marketingului locurilor. 
Sistemul mijloacelor de promovare, compus din comunicații şi produse, dar 
şi cunoașterea anumitor locuri geografice speciale, se pot contura la nivel 
local, regional şi național.  

Scopul disciplinei este de a arăta faptul că unele probleme de mediu pot fi 
rezolvate cu mijloace economice si juridice, altele nu. Cele care pot fi 
rezolvate cu mijloace economico-sociale, au un cost, deci trebuiesc 
cântărite si aplicate corespunzător. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• cunoașterea problematici brandurilor în general 
• cunoașterea structurii unui brand legat de un loc 
• simboluri şi mesaje utilizate în anumite culturi 
• înțelegerea principalelor fenomene de mediu înconjurător, cauzate de 

activitatea umană 
• sensibilizare asupra unor costuri ale poluării mediului 

aptitudini decizionale în cadrul unei întreprinderi, cu privire la unele 
tehnologii sau produse 



aplicaţii scrise pe tablă 

Segmente ţintă şi alte utilizări ale produselor-loc Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 
aplicaţii scrise pe tablă 

2 ora 

Procesul comunicării despre un loc Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 
aplicaţii scrise pe tablă 

1 ora 

Simboluri şi mesaje utilizate în construcţia unui brand Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 
aplicaţii scrise pe tablă 

2 ora 

Semnificaţia puterilor hard şi soft Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 
aplicaţii scrise pe tablă 

1 ora 

Măsurarea brandurilor Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 
aplicaţii scrise pe tablă 

1 ora 

Viitorul unor branduri din lume/ Brandul regional în 
România 

Prelegeri orale, cu ilustraţii şi 
aplicaţii scrise pe tablă 

1 ora 

Bibliografie 
1. Rethinking Place Branding : comprehensive Brand Development for Cities and Regions, Springer, 

2015, ISBN: 978-3-319-12423-0 (1 buc. în bibliotecă) 
2. Handbook on Place Branding and Marketing, Edward Elgar, 2019, ISBN: 978-1-78471-861-9 (1 

buc. în bibliotecă) 
3. A márkanév ereje : szempontok a sikeres brandépítéshez (Puterea brand-ului: aspecte ale construirii 

brandului de succes), Papp-Váry Árpád Ferenc, Dialóg Campus, 2013, ISBN: 978-615-5376-18-4 (2 
buc. în bibliotecă) 

4. Mi az a branding? (Ce este branding-ul?),  Healey, Matthew,  Scolar, 2009, ISBN: 978-963-244-068-
2 (1 buc. în bibliotecă) 

5. Györe, Dániel ; Hodina, Péter ; Horváth, Zsuzsanna ; Kemény, Gábor ; Németh, Noémi ; Stummer, 
Ildikó ; Thury, Eszter ; Vágó, Szabolcs ; Varga, Tibor (szerk.); Tunyoginé, Nechay Veronika 
(szerk.); et al. A mezőgazdasági árképzés elméleti alapjai és hazai gyakorlata (Fundamentele 
teoretice și practică a prețurilor agricole), Budapest (2007) , 184 p. 

8.2. Seminar Metode de predare Observaţii 
Locuri specifice ale lumii moderne Exemple practice, demonstrații, 

discuții pe studii de caz. 
1 ora 

Branduri în marketingul de afaceri Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ore 

Compoziţia brandurilor legate de anumite locuri Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ore 

Produsul local: structura unui loc ca produs de piaţă Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

1 ora 

Segmente ţintă şi alte utilizări ale produselor-loc Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ora 

Procesul comunicării despre un loc Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

1 ora 

Simboluri şi mesaje utilizate în construcția unui brand Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

2 ora 



Semnificația puterilor hard şi soft Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

1 ora 

Măsurarea brandurilor Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

1 ora 

Viitorul unor branduri din lume/ Brandul regional în 
România 

Exemple practice, demonstrații, 
discuții pe studii de caz. 

1 ora 

Bibliografie 
1. Politici de marketing : studii de caz,  Editura Economică, 2018, ISBN: 978-973-709-861-0 (1 buc. în 

bibliotecă) 
2. Place branding : glocal, virtual and physical identities, constructed, imagined and experienced, 

Govers Robert Palgrave Macmillan, 2009, ISBN: 978-0-230-23073-6 (1 buc. în bibliotecă) 
3. Brand new : the shape of brands to come, Olins Wally-Thames and Hudson, 2014, ISBN: 978-0-500-

29139-9 (3 buc. în bibliotecă) 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentanți ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Participarea obligatorie la cursuri (se admit cel mult 3 absențe pe parcursul semestrului). 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Participarea activă la 

cursuri 
test grilă și o întrebare 
deschisă  

50% 

   
10.5 . 
 

Seminar Participarea activă la 
seminarii, rezolvarea 
lucrărilor și studiilor de 
caz 

Lucrări si teme pentru 
acasă, probleme alese 
pentru acest scop, 
evaluarea punctuala a 
lucrărilor etc. 

50% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
 
Însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor studii de caz 
(proiecte). După evaluarea totală studentul trebuie obțină minim nota 5. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.    Dr. Mizik Tamás                                       Dr. Mizik Tamás 
 
Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.                         Dr. György Ottilia 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Management strategic 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

 
 Dr. Felsmann Balázs 

 

2.3. Titularul (ii) activităţilor 
de  
                              

seminar  
Dr. Felsmann Balázs 

 

laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul disciplinei DAP/Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   
    laborator/ 
     proiect/ 
     practica 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
       laborator/ 
       proiect/ 
       practica 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

25 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
d) Tutoriat 20 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:  - 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de puncte de credit 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 



4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de baza ale 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesională, 

    Familiarizarea cu cele mai noi și avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul 
economiei 
  Cunoştinţe privind modul de utilizare a mijloacelor clasice și moderne de documentare 
ştiinţifică 
  Cunoaşterea limbajului ştiinţific dindomeniu și abilitatea de a comunica în formă scrisă 
si orală cu membrii unei echipe interdisciplinare 

C5. Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniu.  

  Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru 
soluţiile identificate 
  Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor 
economice 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice 
ale acestora 
  Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode 
consacrate în domeniu 
  Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau 
derulării activităţilor economice 
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la 
locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o 
echipă plurispecializată. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de seminar, dotată cu tabla 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

A înţelege şi a se deprinde la nivelul aplicării în practică a managementului 
strategic din perspectivă managerială.  

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 

A se încorpora modelurilor de analiză strategică în sistemul de conducere a 
managerurilor.  



 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

De ce este bună o strategie? 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Instrumentele managementului strategic 
 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Modelare afacerială  
 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Probleme şi decizii strategice 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Management strategic în piaţa globală 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Procesul şi conducerea achiziţiilor şi fuziunilor 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Tactici de atac şi de apărare 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Reţele de firme (Uzleti halozatok) 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Avantaj competitiv sustenabil 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie: 
1. Balaton K. – Hortoványi L. – Incze E. – Laczkó M. – Szabó Zs. – Tari E.: Stratégiai menedzsment 
(Management strategic), AULA, Budapest (2010).  
2. Balaton, Károly (szerk.); Hortoványi, Lilla (szerk.), Stratégiai és üzleti tervezés (Planificarea strategică și 
de afaceri), Budapest,  Akadémiai Kiadó, (2017) , 204 p.  (Felsmann Balázs: Capitolul: Analiza condițiilor 
interne ale întreprinderii) 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Studiu de caz: Sands corporation Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Studiu de caz: Multinaţionalele în CEE Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

6 ore 

Studiu de caz: Acer America Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Studiu de caz: Other People’s Money Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Studiu de caz: Oracle Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

6 ore 

Studiu de caz: Manufactured Lanscapes Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Bibliografie: 
Hortoványi, Lilla (szerk.): Szöveggyűjtemény a Stratégiai és Szervezeti Modellek c. tárgyhoz esti valamint 
nappali tagozatos hallgatók részére (Colecția de studii de cazi pentru disciplina Modele strategice și de 
organizare) , Budapest, BCE Vezetéstudományi Intézet (2009). 

 



 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi 
dinstrăinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

• Lucrarile de control existente 
• Nivel de prezenta la seminar sa fie minim 70% 

 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Examen scris şi oral  60% 

Participarea activă la 
cursuri.  

 10% 

10.5 . 
 

Seminar Media notelor de la 
lucrările de control 

 30% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
 

Însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme 
practice simple. 

 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.   dr. Felsmann Balázs                       dr. Felsmann Balázs 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.           dr. György Ottilia  

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Controlling 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conf. dr. Bodnár Viktória 
 

2.3. Titularul (ii) activităţilor 
de  
                              

seminar Conf. dr. Bodnár Viktória 
 

laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul disciplinei DSI/Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar  
 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar 
 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

30 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 
d) Tutoriat 20 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:  - 
3.7. Total ore studiu individual 108 
3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de puncte de credit 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om
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nţ
e 
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C1. Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de baza ale 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesională, 

    Familiarizarea cu cele mai noi și avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul 
economiei 
  Cunoştinţe privind modul de utilizare a mijloacelor clasice și moderne de documentare 
ştiinţifică 
  Cunoaşterea limbajului ştiinţific dindomeniu și abilitatea de a comunica în formă scrisă 
si orală cu membrii unei echipe interdisciplinare 

C5. Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniu.  

  Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru 
soluţiile identificate 
  Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor 
economice 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice 
ale acestora 
  Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode 
consacrate în domeniu 
  Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau 
derulării activităţilor economice 

 

C
om

pe
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e 

tr
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la 
locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice 
rolului într-o echipă plurispecializată. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

5.1.  De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de seminar, dotată cu tabla 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul are ca scop analiza îndeplinirii funcției de conducere control: 
cunoștințe teoretice,  experiențe practice, oferă modele pentru prezentarea 
procesului și instrumentelor managementului de control. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• Abordarea conceptelor, principiilor, procedeelor şi regulilor, asigurând 
explicarea, analiza principiilor fundamentale ale acestei ştiinţe; 

• Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea unui 
raţionament profesional autentic; 

• Dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege complexitatea activităţii 
controlului; 

• Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 



8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Controlling: explicaţii şi context 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

1 ore 

Unitate de responsabilitate şi de decontare în 
organizaţie 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Probleme controlling legate de sistemul de planificare 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Noţiunile de bază a calculării costurilor 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Controlling şi crearea strategiei 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Controlling şi plan de afaceri 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Preţurile de decontare în superior 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

1 ore 

Evaluarea performanţei 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie 
1. Robert A. Anthony – Vijay Govindarajan: Menedzsmentkontroll-rendszerek (Sisteme de control de 

management); Panem 2009 (AG) 
2. Horváth & Partners: Controlling – Út egy hatékony controllingrendszerhez (Controlling - Calea spre 

un sistem eficient de control); Complex, 2008; 
3. IGC Controlling Értelmező Szótár (Controlling - dicționar interpretativ), Alinea, 2004 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Studiu de caz: Rendell Company Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Studiu de caz: Medoc Company Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Studiu de caz: Encyclopaedia Britannica Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Studiu de caz: Hasbro Interactive Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Studiu de caz: Vershire Company Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Studiu de caz: Interstick Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Studiu de caz: General Appliance Corporation Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Studiu de caz: Aloha Products Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Studiu de caz: Galvor Company Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Studiu de caz: Wayside Inns Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Bibliografie 



1. Robert A. Anthony – Vijay Govindarajan: Menedzsmentkontroll-rendszerek (Sisteme de control de 
management); Panem 2009 (AG) 

2. Horváth & Partners: Controlling – Út egy hatékony controllingrendszerhez (Controlling - Calea spre 
un sistem eficient de control); Complex, 2008; 

3. IGC Controlling Értelmező Szótár (Controlling - dicționar interpretativ), Alinea, 2004 
4. Bodnár, Viktória (szerk.); Vida, Gábor (szerk.), Folyamatmenedzsment a gyakorlatban 

(Managementul proceselor în practică), Budapest, Horváth und Partners Controlling Portál (2006) , 
370 p. 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi 
dinstrăinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

• Lucrarile de control existente 
• Nivel de prezenta la seminar sa fie minim 70% 

 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Examen scris şi oral  60% 

Participarea activă la 
cursuri.  

 10% 

10.5 . 
 

Seminar Media notelor de la 
lucrările de control 

 30% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
Insuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme practice 
simple. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.             Dr. Bodnár Viktória                    Dr. Bodnár Viktória            

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.                       Dr. György Ottila.  

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Teoria deciziilor 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Prof. Dr. Makó Zoltán 

2.3. Titularul (ii) activităţilor 
de  
                              

seminar Prof. Dr. Makó Zoltán 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DAP/ 
Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar  1 
3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar 
 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

30 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
d) Tutoriat 3 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 

 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Cerinţe privind aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistentă calificată. 

• Analiza şi interpretarea unor fenomene de decizie și de procese. 
• Conceperea modelelor decizionale pentru descrierea unor fenomene. 
• Operarea cu noțiuni şi modele matematice din teoria deciziilor. 

C4. Cerinţe privind utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a 
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi 
teorii. 

• Alegerea celor mai eficiente metode de analiză a datelor economice pe baza unui evaluări 
obiective şi calitative 

• Valorizarea datelor empirice şi aplicarea metodelor standard de evaluare asociate 
activităţii profesionale 

• Utilizarea de criterii şi de normative generale şi specifice pentru evaluarea riscurilor şi a 
implicaţiilor acestora 
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și 
asistență calificată: 
CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activitățile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de laborator de informatică (calculatoare) dotată cu software 
adecvat, videoproiector şi ecran de proiecție. 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Teoria alegerii raționale, cunoscută  și ca teoria acțiunii raționale, este un 
cadru de  înțelegere și modelare a comportamentului social și economic.  
Teoria alegerii raționale este una relativ populară, de și nu reflectă 
foarte bine  condițiile în care deciziile trebuie luate în realitate.  Ideea unei 
alegeri raționale este, în  sine, destul de atractivă, iar factorii importanți de 
decizie, din politică sau business au susținut și promovat mereu acest model. 
Punctul maxim de atracție este ideea că,  indiferent de genul de decizie pe 
care un actor trebuie să le ia, poate aplica în mod  constant o analiză 
rece, rațională. 
Modelul de decizie cu raționalitate limitată  corespunde mult mai bine cu 
situațiile care se pot întâlni în viața reală și oferă o soluții corecte pentru 
majoritatea deciziilor. 
Prin noțiuni fundamentale din teoria deciziilor raționale ajungem la modelul 
de raționalitate limitată și analizăm atât din punct de vedere economic cât și 
din punct de vedere psihologic modelele raționale și cele cu raționalitate 
limitată. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

Obiective cognitive: Asimilarea cunoştinţelor necesare luării deciziilor în 
condiţii de risc şi incertitudine şi înţelegerea rolului anticipărilor în 
modelarea deciziilor economice. 
Obiective profesionale: Modelarea cere un algoritm de rezolvare care să fie 
cât mai simplu pentru a fi uşor programat pe calculator şi care să ducă la o 
soluţie optimă conform scopului. În cadrul acestei discipline prezentăm 



 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
C1. Elemente din teoria deciziilor, scurt istoric, 
principalele curente.  

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C2. Arbori decizionali. Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C3-C4. Modele de decizie rațională Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

2 ore 

C5. Eficientizarea deciziilor manageriale Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C6.  Luarea deciziilor antreprenoriară Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C7-C8. Teoria jocurilor în modelarea deciziilor 
raționale 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

2 ore 

C9. Puncte de echilibre Nash și rolul lor în teoria 
deciziilor 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C10. Puncte de echilibre correlate și rolul lor în teoria 
deciziilor 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C11.  Teoria alocațiilor stabile și practica 
mecanismelor de piață 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C12. Modelul Bounded Rationality Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C13.  Modele heuristic de luare a deciziilor Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

C14. Cercetării psihologice în științele economice, în 
special cu privire la evaluările și deciziile în caz de 
nesiguranță 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

1 ore 

Bibliografie 
Contribuţie proprie: 
1. Makó Z., Salamon J.: Operációkutatási és döntéselméleti példatár közgazdászoknak (Culegere de 

probleme din cercetări operaționale și teoria deciziilor pentru economiști), 20 14 (format electronic) 
www.emte.siculorum.ro\~salamonjulia 

 
Obligatorie: 
2. Zaharia M.: Inteligenţa artificială şi sistemele expert în asistarea deciziilor, Ed. Economică, Bucureşti, 

2006.  (2 buc. în bibliotecă) 
3. Richard Thaler: Rendbontók – A viselkedési közgazdaság térnyerése (Comportament Inadecvat), 

HVG Kiadó, Budapest, 2016. 
4. Winston W.: Operációkutatás I. II., (Cercetări operaționale I., II.) Ed. Aula, Budapest, 2003. (5 buc. în 

bibliotecă) 
5. Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet, (Teoria deciziilor.) Ed. Alinea, Budapest, 2005. (2 buc. în 

bibliotecă) 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
S1. Criterii de decizii Lucru în grupe 1 ore 

aplicarea arborilor decizionale la probleme economice, modelul CAPM și 
modele din teoria jocurilor. Punem accent pe studierea problemelor 
decizionale cu ajutorul calculatorului.  
Obiective   atitudinale:  Acțiunea rațională în sensul interesului individual 
nu va conduce la un echilibru rațional colectiv, ci foarte probabil la haos, iar 
acest lucru trebuie acceptat, promovat, și luat în considerare de către 
decidenții economici. 



S2, S3. Arbori decizionali Explicaţii, exemplificări, dialog 2 ore 

S4. Consumatorul Robinson și antreprenorul Richson Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

1 ore 

S5.  Societatea lui Robinson și Richson Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

1 ore 

S6,S7. Compararea deciziilor consumatorilor și cel al 
antreprenorilor 

Prezentările grupurilor de 
studenți, explicații 

2 ore 

S8,S9. Puncte de echilibre Nash pentru situații de 
conflict între două persoane, cu două strategii 

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

S10, S11. Puncte de echilibre corelate pentru situații 
de conflict între două persoane, cu două strategii 

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

S12. Alocații stabile Rezolvare de probleme 1 ore 

S13,14. Modele heuristice de luare a deciziilor Prezentările grupurilor de 
studenți, explicații 

2 ore 

Bibliografie 
Contribuţie proprie: 
1. Makó Z., Salamon J.: Operációkutatási és döntéselméleti példatár közgazdászoknak (Culegere de 

probleme din cercetări operaționale și teoria deciziilor pentru economiști), 2014 (format electronic) 
www.emte.siculorum.ro\~salamonjulia 

Obligatorie: 
1. Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet, (Teoria deciziilor.) Ed. Alinea, Budapest, 2005. (2 buc. în 

bibliotecă) 
2. Winston W.: Operációkutatás I. II., (Cercetări operaționale I., II.) Ed. Aula, Budapest, 2003. (5 buc. 

în bibliotecă) 
3. Temesi J.: A döntéselmélet alapjai (Bazele teoriei deciziilor), Ed. Aula, Budapest 2002. (8. buc. în 

bibliotecă) 
4. Richard Thaler: Rendbontók – A viselkedési közgazdaság térnyerése (Comportament Inadecvat), 

HVG Kiadó, Budapest, 2016. (3. buc. în bibliotecă) 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Nu este cazul. 
 
 
 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Examen scris Testul de evaluare 

conţine 4 probleme 
similare temelor de acasă. 
Condiţia minimă de 

90% 



promovare este de a 
rezolva cel puţin o 
problemă. Condiţia de 
obţinere a notei maxime 
este de a rezolva cel puţin 
3 probleme. 

   
10.5 . 
 

Examen scris Pentru prezentarea 
temei de acasă studentul 
primeşte o evaluare. 

Prezentarea la examen 
este condiţionata de 
frecventarea şi 
promovarea seminarului. 
Absenţele se 
compensează prin 
prezentarea unei teme din 
cartea lui Richard Thaler.   

10% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea corectă a noțiunilor teoretice de bază și aplicarea acestora în rezolvarea unor aplicații simple. 
 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului de aplicații 

12.09.2018.             Dr. Makó Zoltán                   Dr. Makó Zoltán 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia  

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Dezvoltarea economiei locale 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Profesor dr. Tóth József 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Conferențiar dr. Péter E. Katalin 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

DAP/Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 1 3.3.  
 

1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 
       laborator/ 
       proiect/ 
       practica 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

20 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
d) Tutoriat 13 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de puncte de credit 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om
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e 
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es
io
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le

 C2. Cerinţe privind utilizarea cunoştinţelor de baza pentru explicarea şi interpretarea unor 
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 
  

  Explicarea şi interpretarea conceptelor economice la nivel micro si macroeconomic 
  Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea şi interpretarea lor in situaţii 
economice concrete 
  Alocarea, ajustarea, colectarea, asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru 
explicarea şi interpretarea situaţiilor asociate activităţii economice 
  Reglarea, organizarea, sprijinirea politicilor şi măsurilor la nivel micro si 
macroeconomic 
  Explicarea şi interpretarea comportamentului responsabil 
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e 
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CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă;utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru dezvoltare  personală şi profesională: 

 • Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare 
profesională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

• Direcţiile fundamentale de dezvoltare a 
economiei şi întreprinderilor locale. 

 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

3 ore 

• Actori de dezvoltare economică şi de 

întreprinderi locale: reţele regionale.  

 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

3 ore 

• Posibilităţile de dezvoltare a zonelor cu diferite 
nivel de dezvoltare şi opţiunile întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

3 ore 

5.1.  De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• La dezvoltarea economiei locale, în special la sprijinirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, instrumentele şi metodele aplicabile 
sunt dependente în mare măsură de nivelul de dezvoltare a 
microregiunii respective, de  opţiunile disponibile şi „masa critică a 
regiunii". 
Din acest motiv trebuie tratat în funcţie de caracteristicile zonei, 
diferite metodologii de dezvoltare, respectiv instrumente de sprijin 
bazate pe oportunităţile reale ale afacerilor în cauză. 

7.2. Obiectivele specifice 
 

Cultivarea unei discipline a muncii, efectuate corect şi la timp, 
responsabilităţii faţă munca şi a spiritul de echipă. 



• Parcuri industriale, centre logistice.   

• Cartiere industriale şi întreprinderilor mici şi 

mijlocii italiene: sarcinile. 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

3 ore 

• Tipurile clausterelor locale şi dezvoltarea lor: 
având în centrul atenţiei firmele, reţelele şi 
noile cunoştinţe tehnice. Incubatori de afaceri: 
parcuri de cercetare – inovare, dezvoltarea 
incubatoarelor. Rolul unităţilor de învăţământ 
superior în dezvoltarea unor afaceri bazate pe 
cunoştinţe noi  (spin-off).    

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie: 
1. Blakely, E.J. – Bradshaw, T.K. (2002): Planning Local Economic Development. Theory and 

practice. (3. kiadás). SAGE, London. 
2. Pike, A. - Rodríguez-Pose, A. – Tomaney, J. (2006): Local and Regional Development. Routledge, 

London. 
3. Swinburn G. – Goga, S. – Murphy, F. (2004): A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve (Ghid pentru 

dezvoltarea economiei locale). The Worldbank, Bertelsmann Stiftung.  
4. Buzás N. – Lengyel I. (szerk.) (2002): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális 

gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek (Potențialul de dezvoltare al parcurilor 
industriale: dezvoltarea economică regională, procese de inovare și clustere). JATEPress, Szeged. 

5. Malizia, E. E. – Feser, E. J. (1999): Understanding Local Economic Development. Center for 
Urban Policy Research, New Brunswick (New Jersey). 

6. Török, Áron;Tóth, József;Balogh, Jeremiás Máté(2017):Patterns of innovation in the SMEs of the 
Hungarian agri-food industry (2017) Conference paper, IFAMA World Conference, Miami, 
Florida, June 18-21, 2017,USA

7. 
,  

Tóth, József(2017):Technológiakereslet a mezőgazdaságban (Cererea tehnologică în agricultură), 
GAZDÁLKODÁS61 : 3pp. 199-206. , 8 p.

8. József Tóth(2015): Value creation and capturing: the case of the Hungarian agri-food SMEs, In: 
89th Annual Conference, April 13-15, 2015, Warwick University, Coventry, UK, 2015.04.13-
2015.04.15.

(2017) 

9. "OECD (2018), Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of 
Work, OECDPublishing, Paris.https://doi.org/10.1787/9789264305342 
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8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
• Direcţiile fundamentale de dezvoltare a 

economiei şi întreprinderilor locale. 
 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

• Actori de dezvoltare economică şi de 

întreprinderi locale: reţele regionale.  

 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

• Posibilităţile de dezvoltare a zonelor cu diferite 
nivel de dezvoltare şi opţiunile întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

• Parcuri industriale, centre logistice.   

• Cartiere industriale şi întreprinderilor mici şi 
mijlocii italiene: sarcinile. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

• Tipurile clausterelor locale şi dezvoltarea lor: Explicaţii, exemplificări, dialog, 3 ore 



având în centrul atenţiei firmele, reţelele şi 
noile cunoştinţe tehnice. Incubatori de afaceri: 
parcuri de cercetare – inovare, dezvoltarea 
incubatoarelor. Rolul unităţilor de învăţământ 
superior în dezvoltarea unor afaceri bazate pe 
cunoştinţe noi  (spin-off).    

studii de caz 

Bibliografie: 
1. Blakely, E.J. – Bradshaw, T.K. (2002): Planning Local Economic Development. Theory and practice. 

(3. kiadás). SAGE, London. 
2. Pike, A. - Rodríguez-Pose, A. – Tomaney, J. (2006): Local and Regional Development. Routledge, 

London. 
3. Swinburn G. – Goga, S. – Murphy, F. (2004): A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve (Ghid pentru 

dezvoltarea economiei locale). The Worldbank, Bertelsmann Stiftung.  
4. Buzás N. – Lengyel I. (szerk.) (2002): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, 

innovációs folyamatok és klaszterek (Potențialul de dezvoltare al parcurilor industriale: dezvoltarea 
economică regională, procese de inovare și clustere). JATEPress, Szeged. 

5. Malizia, E. E. – Feser, E. J. (1999): Understanding Local Economic Development. Center for Urban 
Policy Research, New Brunswick (New Jersey). 

6. Török, Áron;Tóth, József;Balogh, Jeremiás Máté(2017):Patterns of innovation in the SMEs of the 
Hungarian agri-food industry (2017) Conference paper, IFAMA World Conference, Miami, Florida, 
June 18-21, 2017,USA

7. 
,  

Tóth, József(2017):Technológiakereslet a mezőgazdaságban (Cererea tehnologică în agricultură), 
GAZDÁLKODÁS61 : 3pp. 199-206. , 8 p.

8. József Tóth(2015): Value creation and capturing: the case of the Hungarian agri-food SMEs, In: 89th 
Annual Conference, April 13-15, 2015, Warwick University, Coventry, UK, 2015.04.13-2015.04.15.

(2017) 

9. "OECD (2018), Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the Future of 
Work, OECDPublishing, Paris.https://doi.org/10.1787/9789264305342 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi 
dinstrăinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc 
întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri. 

 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

• Prezenţa activă la seminarii. 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Examen  oral  80% 

   
10.5 . 
 

Seminar Media notelor de la 
prezentările de control 

 20% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă: 
Însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor aplicații simple. 
 



Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.                dr. Tóth József                      dr. Péter E. Katalin 
 

          

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       dr. György Ottilia  

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Departamentul Știința Afacerilor 
2.1. Denumirea disciplinei  Planificare teritorială și programare 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conferențiar dr. Mizik Tamás 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Lector dr. Kassay János 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

II. 2.5. Semestrul 3. 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

DAP/obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar    
     

1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar 
 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 13 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

10 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
d) Tutoriat 25 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:  0 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de puncte de credit 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Nu este cazul 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
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e 
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C1. Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de baza ale 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesională, 
  

  Familiarizarea cu cele mai noi și avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul 
planificării strategice și teritoriale 
  Cunoştinţe privind modul de utilizare a mijloacelor clasice și moderne de documentare 
ştiinţifică 
  Cunoaşterea limbajului ştiinţific din domeniu și abilitatea de a comunica în formă 
scrisă si orală cu membrii unei echipe interdisciplinare 

C5. Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniu. 
  

  Elaborarea de proiecte economice cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în 
domeniu 
  Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru 
soluţiile identificate 
  Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor 
economice 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice 
ale acestora 
 
  Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: 
  Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea unui proiect de cercetare economică 
  Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau 
derulării activităţilor economice 

 

C
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale. 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

• Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-
o echipă plurispecializată 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Prezentări individuale 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Să înțeleagă cauza diferențelor regionale, care sunt factorii de 
influențare a acestora, cum pot fi identificate și utilizate punctele forte 
a unei regiuni, 

• să înţeleagă conceptul de dezvoltare strategică, mecansimele de 
planificare 
 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 

• Dobândirea de cunoștiințe privind pasurile de planificare teritoriale 
• Însușirea capacității de a identifica interdependenţe dintre diverşi  

factori şi fenomene socio-economice  



 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în devoltarea regională și în politica de 
dezvoltare regională a Uniunii Europene 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Analiza factorilor de dezvoltare  Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii,  
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Dezvoltare teritorială Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Programare Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Modele de planificare Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Metode de planificare și programare Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Pasuri privind programarea teritorială Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie: 
- László, Faragó: A területfejlesztés irányítási algoritmusa, a programozás (Algoritmul de programare 

pentru dezvoltare spațială, programare), in Magyarország területi szerkezete és folyamatai az 
ezredfordulón, MTA RKK Pécs, 2000  

- János, Rechnitzer: Területi stratégiák (Strategii teritoriale), Dialóg – Campus Budapest – Pécs, 1998 
- Mária, Vincze : Régió és vidékfejlesztési politika (Politica regională și de dezvoltare rurală), 

Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2000 
- Gyula, Horváth : Az Európai Unió támogatásai (Subvențiile EU), Dialóg – Campus, Budapet – Pécs, 

2003 
- Attila, Buday - Sántha: Agrárpolitika-vidékpolitika (Politica agricolă și politica rurală), Dialóg – 

Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2001 
- Otília György – Perspective de dezvoltare urbană – Studii economico-sociale de fundamentare ale 

direcțiilor de dezvoltare, Editura Scientia, Cluj – Napoca, 2014 
- Programele Operaţionale elaborate de instituţiile guvernului în perioada 2014-2020 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
Definiții, terminologie  Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 
1 ora 

Dezvoltarea, factorii spațiali ale dezvoltării  Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

1 ora 

Metode de analize Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

1 ore 

Modele de planificare Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

1 ore 

Metoda comunitară privind dezvoltarea regională Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Metoda infrastructurală Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

 • Înțelegerea și recunoașterea rolul factorilor de dezvoltare 
• Sa cunoască diferite moduri în care putem îmbunătăți calitatea vieții a 

diferitelor comunități 



Pași și metode ce trebuiesc parcurse  Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Analiza efectelor și de imapact Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Practici de programare în politica de dezvoltare în UE Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

1 ore 

Instituții naționale și din Uniunea Europeană Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

1 ora 

Bibliografie: 
- Programele Operaţionale elaborate de instituţiile guvernului în perioada 2014-2020 
- Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, elaborat de instituţiile Guvernului Românei 
- Planul de dezvoltare locală a GAL Csikleader 2014-2020– coordonator Maria Mateffy 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară 
şi din străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut 
loc întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri. 

 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Participare la seminar 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Cunoșțiințele însușite Examen scris și oral 60% 

Participarea activă la 
cursuri 

Monitorizare activitatea 
individuală 

10% 

10.5 . 
 

Seminar Media notelor de la 
lucrările de control 

 30% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor aplicaţii simple, 
planificare strategică, planificare proiecte de  dezvoltare. 
 
 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului de aplicații 

03.09.2018.             Dr. Mizik Tamás                    Dr. Kassay János 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

03.09.2018.       Dr. Nagy Benedek 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Economie și politici agrare 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Profesor dr. Tóth József 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Conferențiar dr. Péter E. Katalin 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

DAP/Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar /   
 

1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 
 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

20 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
d) Tutoriat 13 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de puncte de credit 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
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le

 C2. Cerinţe privind utilizarea cunoştinţelor de baza pentru explicarea şi interpretarea unor 
variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 
  

  Explicarea şi interpretarea conceptelor economice la nivel micro si macroeconomic 
  Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea şi interpretarea lor in situaţii 
economice concrete 
  Alocarea, ajustarea, colectarea, asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru 
explicarea şi interpretarea situaţiilor asociate activităţii economice 
  Reglarea, organizarea, sprijinirea politicilor şi măsurilor la nivel micro si 
macroeconomic 
  Explicarea şi interpretarea comportamentului responsabil 

C
om

pe
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e 

tr
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le

 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă;utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru dezvoltare  personală şi profesională: 

 • Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare 
profesională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

• Agricultura  globală 

• Rolul sectorului agrar în economia naţională. 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

• Forme tehnologice de producţie agricolă. 

• Lanţuri alimentare, agrobussines. 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

• Trăsături specifice a pieţelor agrare. Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

• Piaţa produselor agrare. Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

• Schimbare în politica agrară a ţărilor 
dezvoltate: de la politica agrară până la politica 
rurală. 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie: 

5.1.  De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Însușirea metodicii analizei instituţionale şi folosirea acestuia. 

 
7.2. Obiectivele specifice 
 

• Cultivarea unei discipline a muncii, efectuate corect şi la timp, 
responsabilităţii faţă munca şi a spiritul de echipă. 



1. Anderson, K. (1987): Miért csökken a mezőgazdaság részesedése a gazdasági növekedéssel  (De ce 
scade ponderea agriculturii în creșterea economică), megjelent F-É (1998) pp. 77-92 

2. Von Braun, J., The World Food Situation: An Overview, Paper prepared for the CGIAR Annual 
General Meeting, Marrakech, Morocco, December 6, 2005, Washington, International Food 

3. Policy Research Institute (IFPRI). FAO: State of Food and agriculture 2008. Biofuels: prospects, 
risks and opportunitie. 

4. Fertő (2002):  A mezőgazdasági termelés szerkezetének változásai a fejlett országokban (Schimbări 
în structura producției agricole în țările dezvoltate), Közgazdasági Szemle Vol. 49. (7-8) 

5. Fertő (2005): Is There a Consensus among Agricultural Economics? XI. Congress of European 
Association of Agricultural Economists, Koppenhága augusztus 24-27, 2005. Letölthető: 
http://agecon.lib.umn.edu/ 

6. Fertő I. – Fogarasi J. (2007): Családi gazdaság versus ipari farm? (Ferma familiară versus ferma 
industriala?) Szociológiai Szemle (3-4) 

7. Rizov, M. (2004): Rural development and welfare implications of CAP reforms. Journal of  Policy 
Modeling 26 209–222 

8. Clark, S., Thompson, S. (2011). Policy Context & Rationale for Intervention in the Agri-Food 
Sector, Advancing a Policy Dialogue, Canadian Agri-Food Policy Institute, Ottawa, Canada 

9. Aron, Torok;, Jozsef, Toth;Jeremias, Mate Balogh(2018) Networking theory of innovation in 
practice – The Hungarian case/AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA 
EKONOMIKA64 : 12pp. 536-545. , 10 p.

10. 
(2018) 

G., Martino ;J., Tóth; A., Frascarelli  (2017) Concepts in European policy intervention and food 
exchange: a Delphi approachpp. 263-281. , 19 p. In: Gaetano, Martino; Konstantinos, Karantininis; 
Stefano, Pascucci; Liesbeth, Dries; Jean, Marie Codron (szerk.) It’s a jungle out there – the strange 
animals of economic organization in agri-food value chains, Wageningen, Hollandia : Wageningen 
Academic Publishers, (2017)

11. 
p. 393 

Tóth, József(2017):Technológiakereslet a mezőgazdaságban (Cererea tehnologică în agricultură), 
GAZDÁLKODÁS 61 : 3pp. 199-206. , 8 p.

12. József Tóth(2015): Value creation and capturing: the case of the Hungarian agri-food SMEs, In: 89th 
Annual Conference, April 13-15, 2015, Warwick University, Coventry, UK, 2015.04.13-2015.04.15.

(2017) 
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8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
• Agricultura  globală 

• Rolul sectorului agrar în economia naţională. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

• Forme tehnologice de producţie agricolă. 

• Lanţuri alimentare, agrobussines. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

• Trăsături specifice a pieţelor agrare. Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

• Piaţa produselor agrare. Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

• Schimbare în politica agrară a ţărilor 
dezvoltate: de la politica agrară până la politica 
rurală. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

   
Bibliografie: 

1. Anderson, K. (1987): Miért csökken a mezőgazdaság részesedése a gazdasági növekedéssel  (De ce 
scade ponderea agriculturii în creșterea economică), megjelent F-É (1998) pp. 77-92 

2. Von Braun, J., The World Food Situation: An Overview, Paper prepared for the CGIAR Annual 
General Meeting, Marrakech, Morocco, December 6, 2005, Washington, International Food 

3. Policy Research Institute (IFPRI). FAO: State of Food and agriculture 2008. Biofuels: prospects, 
risks and opportunitie. 

4. Fertő (2002):  A mezőgazdasági termelés szerkezetének változásai a fejlett országokban (Schimbări 



în structura producției agricole în țările dezvoltate), Közgazdasági Szemle Vol. 49. (7-8) 
5. Fertő (2005): Is There a Consensus among Agricultural Economics? XI. Congress of European 

Association of Agricultural Economists, Koppenhága augusztus 24-27, 2005. Letölthető: 
http://agecon.lib.umn.edu/ 

6. Fertő I. – Fogarasi J. (2007): Családi gazdaság versus ipari farm? (Ferma familiară versus ferma 
industriala?) Szociológiai Szemle (3-4) 

7. Rizov, M. (2004): Rural development and welfare implications of CAP reforms. Journal of  Policy 
Modeling 26 209–222 

8. Clark, S., Thompson, S. (2011). Policy Context & Rationale for Intervention in the Agri-Food 
Sector, Advancing a Policy Dialogue, Canadian Agri-Food Policy Institute, Ottawa, Canada 

9. Aron, Torok;, Jozsef, Toth;Jeremias, Mate Balogh(2018) Networking theory of innovation in 
practice – The Hungarian case/AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA 
EKONOMIKA64 : 12pp. 536-545. , 10 p.

10. 
(2018) 

G., Martino ;J., Tóth; A., Frascarelli  (2017) Concepts in European policy intervention and food 
exchange: a Delphi approachpp. 263-281. , 19 p. In: Gaetano, Martino; Konstantinos, Karantininis; 
Stefano, Pascucci; Liesbeth, Dries; Jean, Marie Codron (szerk.) It’s a jungle out there – the strange 
animals of economic organization in agri-food value chains, Wageningen, Hollandia : Wageningen 
Academic Publishers, (2017)

11. 
p. 393 

Tóth, József(2017):Technológiakereslet a mezőgazdaságban (Cererea tehnologică în agricultură), 
GAZDÁLKODÁS 61 : 3pp. 199-206. , 8 p.

12. József Tóth(2015): Value creation and capturing: the case of the Hungarian agri-food SMEs, In: 89th 
Annual Conference, April 13-15, 2015, Warwick University, Coventry, UK, 2015.04.13-2015.04.15.

(2017) 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi 
dinstrăinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc 
întâlniri cu reprezentaţi ai mediului de afaceri. 

 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

• Prezenţa activă la seminarii. 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Examen  oral  80% 

   
10.5 . 
 

Seminar Media notelor de la 
prezentările de control 

 20% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă: 
Însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor aplicații simple. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.                dr. Tóth József                          dr. Péter E. Katalin 
 

          



 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Departamentul Știința Afacerilor 
2.1. Denumirea disciplinei Dezvoltare Rurală 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Lector dr. Kassay János 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Lector dr. Kassay János 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

II. 2.5. Semestrul 3. 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

DAP/obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar /   
     

1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 
        

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

15 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
d) Tutoriat 25 
e) Examinări  2 
f) Alte activităţi:  0 
3.7. Total ore studiu individual 72 
3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de puncte de credit 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Nu este cazul 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om
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e 
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of
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le

 

C1. Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de baza ale 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesională, 
  

  Familiarizarea cu cele mai noi și avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul 
economiei 
  Cunoştinţe privind modul de utilizare a mijloacelor clasice și moderne de documentare 
ştiinţifică 
  Cunoaşterea limbajului ştiinţific dindomeniu și abilitatea de a comunica în formă scrisă 
si orală cu membrii unei echipe interdisciplinare 

C5. Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniu. 
  

  Elaborarea de proiecte economice cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în 
domeniu 
  Elaborarea de rapoarte economice şi de comunicare în organizaţii pe baza prelucrării 
informaţiilor existente 
  Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru 
soluţiile identificate 
  Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor 
economice 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice 
ale acestora 
  Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: 
  Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea unui proiect de cercetare economică 
  Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau 
derulării activităţilor economice 

 

C
om

pe
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e 

tr
an
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale. 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

• Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-
o echipă plurispecializată 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Prezentări individuale 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Să înțeleagă de ce apar anumite diferențe de dezvoltare mai ales între 
spațiul urban și cel rural, care sunt factori de influențare a dezvoltării 
economice, cum pot fi identificate și utilizate punctele forte a unei 
comunități, unei arii mai restrânse să înţeleagă conceptul de dezvoltare 
strategică, mecansimele de planificare. 
 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 

• însușirea cunoștințelor privind pasurile de planificare pe un anunmit 
teritoriu, mediu rural 

• să fie capabili să identifică interdependenţele dintre diverşi  



8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Introducere în devoltarea rurală Expunere: descriere, explicaţii,  2 ore 

Noțiuni de bază: mediu rural, dezvoltare,  2 ore 

Politica de dezvoltare a agriculturii și a mediului rural 
în UE 2007-2013, 2014-2020 

2 ore 

Agricultura organică, concepția de dezvoltare rurală 
multifuncțională 

Expunere: descriere, explicaţii, 2 ore 

Modele de dezvoltare a mediului rural Expunere: descriere, explicaţii, 2 ore 

Metode de planificare în dezvoltare rurală exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Abordarea LEADER, inițiative locale exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie: 
1. Janos Kassay: ,,Dezvoltare rurala, teorie si practica” suport de curs format ppt accesibil la 

www.csik.sapientia.ro 
2. Viorica Răducanu: Economia resurselor naturale, Editura AllBeck, Bucureşti 2000 
3. Attila Buday - Sántha: Agrárpolitika-vidékpolitika (Politica agricolă și politica rurală), Dialóg – Campus 

Kiadó, Budapest – Pécs, 2001 
4. Kulcsá László: A vidékfejlesztés elméleti megközelítése: regionális és kulturális összefüggések 

(Abordarea teoretică a dezvoltării rurale: relațiile regionale și culturale), editura Kriterion Kolozsvár, Pro 
Ruralis Egyesület, Cluj Napoca, 2017 

5. Fertő Imre – Mizik Tamás (editor) – Agrárgazdaságtan I. Mezőgazdasági árak és piacok (Economia 
agricolă I. Prețurile și piețele agricole), Editura Akadémia Kiadó, 2016. 

6. Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, elaborat de instituţiile Guvernului Românei 
7. Planul de dezvoltare locală a GAL Csikleader 2014-2020– coordonator Maria Mateffy 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
Conceptul de dezvoltare rurală Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 
 2 ore 

Evoluția mediului rural în Europa 1950-2018 Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Modele de dezvoltare a mediului rural Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Politica de dezvoltare a agriculturii și a mediului rural 
în UE 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Pro agricultura, concepția de dezvoltare rurală 
multifuncțională 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Abordarea LEADER, inițiative locale Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Introducere în dezvoltarea rurală Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Elaborare strategie (metodologie) Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Bibliografie: 

 
 

factori care pot influența dezvoltarea socio-economică 
• să recunoască rolul factorilor de dezvoltare 

sa cunoască diferite moduri în care putem îmbunătăți calitatea vieții a 
diferitelor comunități 



1. Janos Kassay: ,,Dezvoltare rurala, teorie si practica” suport de curs format ppt accesibil la 
www.csik.sapientia.ro 

2. Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, elaborat de instituţiile Guvernului Românei 
3. Planul de dezvoltare locală a GAL Csikleader 2014-2020– coordonator Maria Mateffy  
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 

 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Participare la seminar 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Cunoșțiințele însușite Examen scris și oral 60% 

Participarea activă la 
cursuri 

Monitorizare activitatea 
individuală 

10% 

10.5 . 
 

Seminar Media notelor de la 
lucrările de control 

 30% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor aplicaţii simple, 
planificare strategică, planificare proiecte de  dezvoltare. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului de aplicații 

03.09.2018.            Dr. Kassay János                     Dr. Kassay János 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

03.09.2018.       Dr. Nagy Benedek  

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în leadership și management în economia agrară 
 
2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Știința Afacerilor 
2.1 Denumirea disciplinei Metodologia și etica cercetării economice 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conferențiar dr. Lázár Ede 
2.3 Titularul (ii) 
activităţilor de  
 

seminar Conferențiar dr. Lázár Ede 
laborator  
proiect  

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de 
evaluare 

C 2.7 Regimul 
disciplinei 

DSI/obligatoriu 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator/ 

     proiect 
1 
 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 
 / proiect 

14 
 

Distribuţia fondului de timp: Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 
Tutoriat 10 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 72 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite 4 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 
 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de laborator, dotată cu PC pentru fiecare student 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 • Capacitatea de a alege modelul matematic-statistic potrivit scopului analizei datelor 

financiare/monetare, specificarea corespunzătoare a modelului, interpretarea rezultatelor 
conform necesităților situației decizionale financiare. 

• Cunoaşterea şi înţelegerea standardelor de etică şi deontologie în cercetarea științifică 

• Formularea de ipoteze şi explicaţii privind comportamentul economic al entității studiate 
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• Studentul masterand trebuie să fie capabil să aplice în practică noţiunile studiate pentru 
promovarea utilizării doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor sarcini 
complexe, interdisciplinare  

• Studentul masterand trebuie să fie în stare să lucreze în echipe specializate depunând o 
muncă riguroasă, eficientă,  responsabilă, respectând normele şi valorile eticii profesionale 
si cu respectarea metodologiilor şi principiilor  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Noţiuniile de bază ale cunoaşterii, a ştiinţei, a eticii în 

cercetare. Tipurile relaţilor cauzale. 
Expunere: descriere, 
explicaţii. 

2 ore 

2. Metodologia generală a cercetării şi didactica publicaţiei 
ştiinţifice, forma literaturii ştiinţifice, tipologia publicaţiilor şi 
surselor 

Expunere: descriere, 
explicaţii. 

2 ore 

3. Structura publicaţieiştiinţifice, textareaşi editarea 
 

Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

4. Cercetare primară, cercetare secundară, planul de cercetare, 
conceptualizare şi măsurare, indexe, scale 

Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

5. Problematica eşantionării, muncă de teren, executarea-luarea 
eşantionului 

Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

6. Analiza datelor Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

7. Redactarea publicaţiei ştiinţifice bazată pe analiza datelor şi 
prezentarea acestora 

Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

8. Etica profesională – prezentarea de ansamblu  Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

9. Rolul eticii profesionale în realizarea de sine specific umană Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

10. Competența etică, dimensiune fundamentală a 
profesionismului 

Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

11. Aspecte ale managementului etic Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

12. Comportamentul profesional prin prisma corelării teoriilor 
etice 

Expunere: descriere, 
explicaţii. 

1 oră 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu tehnicile şi metodele utilizate în cercetări științifice 

7.2 Obiectivele specifice Principalul obiectiv o reprezintă însuşirea capacităţii de a obţine informaţii 
economice relevante din datele interne și externe a companiilor sau instituțiilor. 



Bibliografie: 
- Mihaela Şt. Rădulescu: Metodologia cercetării ştiinţifice: elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, 

doctorat. București, 2011. 
- Lázár Ede:Kutatásmdódszertan a gyakorlatban az SPSS program segítségével. (Metodologia 

cercetării cu ajutorul programului SPSS.) EdituraScientia, Cluj-Napoca, 2009.  
- Dan Crăciun, Vasile Morar, Vasile Macoviciuc, Etica afacerilor,  Editura Paideia, Bucuresti 2005. 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
1. Tipuri de variabile, cauzalitate, corelația simplă. Exemplificări, dialog, 

exerciții 
2 ore 

2. Tabelul de asociere. Exemplificări, dialog, 
exerciții 

2 ore 

3. Modelul liniar al regresiei simple. Specificarea modelelor. Exemplificări, dialog, 
exerciții 

2 ore 

4. Modelul liniar al regresiei multiple. Metode de testare a 
multicoliniarității, autocorelații, heteroscedasticității. 

Exemplificări, dialog, 
exerciții 

2 ore 

5. Determinarea temei cercetării secundare individuale a 
studențiilor. 

Exemplificări, dialog, 
exerciții 

1 oră 

6. Culegera datelor necesare cercetării secundare individuale a 
studențiilor. 

Exemplificări, dialog, 
exerciții 

1 oră 

7. Analiza datelor cercetării secundare individuale a studențiilor Exemplificări, dialog, 
exerciții 

1 oră 

8. Responsabilitatea morală și socială în exercitarea profesiei8. Exemplificări, dialog 1 oră 
9. Standarde etice în practica profesională Exemplificări, dialog 1 oră 
10. Codul etic profesional Exemplificări, dialog 1 oră 
Bibliografie: 

- Lázár Ede: Kutatásmdódszertan a gyakorlatban az SPSS program segítségével. (Metodologia 
cercetării cu ajutorul programului SPSS.) EdituraScientia, Cluj-Napoca, 2009. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: - 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4   Curs Scrierea unei disertații de 

10-15 pagini din rezultatul 
cercetării secundare 
individuală a studențiilor 

Prezentarea disertației 100% 
10.5  Seminar 

10.6 Standard minim de performanţă 
•  însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme 

practice simple. 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

14.09.2018   Dr. Lázár Ede                                        Dr. Lázár Ede 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

14.09.2018        Dr. Nagy Benedek 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Ştiinţe Economice, Socio -Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc 
1.3 Domeniul de studii Economie 
1.4 Ciclul de studii Masterat 
1.5 Programul de studiu Leadership și management în economia agrară 
1.6 Calificarea Master în leadership și management în economia agrară 
 
2. Date despre disciplină 
2.0 Departamentul Științe Umane 
2.1 Denumirea disciplinei Comunicare în afaceri în limba engleză II. 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul (ii) 
activităţilor de  
 

seminar Lect. univ. dr. Prohászka-Rád Boróka 
laborator  
proiect  

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obligatorie/DSI 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator/proiect 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator/proiect 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat 2 
Examinări  - 
Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 22 
3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9 Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Promovarea Comunicare în afaceri în limba engleză I.  
4.2 de competenţe Competențe de limba engleză – nivel minim B2 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului  
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de curs dotată cu calculator şi proiector 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
Competenţe 
profesionale 

• C4. Operaţionalizarea fluxurilor economice materiale şi monetare prin gestionarea şi evaluarea 
fenomenelor economice 

• Recunoaşterea, şi descrierea măsurilor şi politicilor economice generale, pornind de la obiectivele 
urmărite 

• Reglarea, organizarea, sprijinirea politicilor şi măsurilor la nivel micro- şi macroeconomic 
• Capabilitatea de a comunica eficient în afaceri, precis şi corect atât în domeniile generale, cât şi în cele 

profesionale  
• Capabilitatea de a comunica oral şi în scris în mod eficient, precis şi corect şi de a fi pregătiţi pentru 

studierea la nivel mai înalt a disciplinelor de specialitate. 
Competenţe 
transversale 

  CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Ridicarea nivelului de competenta comunicaționala pe baza cerințelor CEFR (Common 
European Framework of Reference). 
• Revizuirea si editarea capacității de compunere (tema,, stil, ortografie, expresia opiniei) in 
limba engleza 
• Dezvoltarea vocabularului. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 

• Ridicarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze al studenţilor în aşa fel, încât ei să fie 
capabili de a comunica eficient în afaceri, precis şi corect atât în domeniile generale, cât şi în 
cele profesionale. 



• Formarea la studenţi (la nivelul automatismelor) a unor deprinderi de exprimare, traducere şi 
descriere care vor constitui baza studiului limbii engleze. 
• Ridicarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze al studenţilor în aşa fel, încât ei să fie 
capabili de a comunica oral şi în scris în mod eficient, precis şi corect şi de a fi pregătiţi pentru 
studierea la nivel mai înalt a disciplinelor de specialitate. 
• Rafinarea competentei de decodare a textului pe baza de text auzit. 
• Rafinarea strategiilor de comunicare. 
• Ridicarea motivației interne de învățare a limbii. 
• Conectarea cunoștințelor gramaticale cu cele de vocabular (specific) 
• Formarea capacității de identificare a registrului (ex. formal etc.) si a domeniului (ex. public 
etc.). 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Nu este cazul   
8.2 Seminar / 8.3 laborator / 8.4 proiect Metode de predare Observaţii 
Financing – forms and methods of financing your business Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 

demonstraţii, discutii 
2 ore 

Financing and the EU – project based financing and its 
methods.  

Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 
demonstraţii, discutii, practica 

6 ore 

Written business communication: project documentation  Prelegere, exerciții  2 ore 
The business world and non-profit organisation Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 

demonstraţii, discutii, practica 
4 ore 

Oral business communication: negotiations, meetings, 
interviews 

Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 
demonstraţii, discutii, practica 

4 ore 

Oral business communication: presentations  Expunere: descriere, explicaţii, exemple, 
demonstraţii, discutii, practica 

4 ore 

Case studies and practice of oral and written communication 
forms in business 

Exemple, demonstraţii, discutii, practica 6 ore 

Bibliografie: 
1. Cotton, David – Falvey, David – Kent, Simon: Market Leader. Intermediate Business English Course Book. New 

Edition. Pearson Longman 
2. Budai, L.: English Grammar; Budapest: Tankönyvkiadó.  
3. Guy, W.: Wordbuilder; The Heinemann – MacMillan 
4. Vince, M. Intermediate LanguagePractice. Heinemann ELT. 
5. Thomson, A. J., Martinet, A. V.: A Practical English Grammar. Oxford. 
6. Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge UP 
7. Swan, M.: Practical English Usage, Longman 
8. Lannon, M.; Tullis, G.;Trappe, T.: Insights into Business. Longman 
9. Haines, S., Stewart, B. Masterclass. Oxford. 
10. Booth, B. Games Cards. Communicative Activities for English Language Classes. Francfurt Adult Education Centre 

Publication 
11. Hewings, Advanced Grammar in Use. Cambridge UP 
12. Harrison, M. Use of English. Oxford UP 
13. MacCarthy, O’Dell. English Vocabulary in Use. Cambridge UP 
14. Vinczena, Andrea, et al. Business English. 1000 Questions – 1000 Answers. Székesfehérvár: Lexica. 2003. 
15. Bajnóczi, Beatrix and Hassvisto, Kitsi. Angol-Magyar, Magyar-Angol Gazdasági Szótár. [Economics Dictionary – 

English-Hungarian, Hungarian-English.] Szeged: Grimm, 2004. 
16. Doherty, Michael et.al. Write for Business. Skills for Effective Report Writing in English. Essex: Longman, 1995. 
17. Wilson, Martin. Writing for Business. London: Nelson,1987. 
18. Über Grosse, Christine et. al. Case Studies in International Business. Englewood Cliffs Prentice Hall, 1988. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate şi cu 
misiunea și obiectivele specializării, fiind astfel conceput, încât să asigure o pregătire sistematică a studenților și, în același 
timp, să fie evitate suprapunerile în ceea ce privește conținutul tematic al disciplinelor. În privinţa adaptării la cerinţele pieţei 
muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentanţi de specialitate.  
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Participarea activa la un minim de 50% din orele de contact alocate disciplinei.  
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 



10.4 Curs    
10.5  
 

Seminar Competențe de limba engleză 
– scris și vorbit 

Colocviu – test scris și  
prezentare orală pe temă dată  

75% 
25% 

Laborator    
Proiect    

10.6 Standard minim de performanţă 
Capacitatea de a se exprima, comunica fluent şi eficient în scris şi oral atât în engleza de fiecare zi cât și în situații legate de 
comerț, afaceri. 

 
 
 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului/rilor de aplicații 

17.09.2018 Dr. Prohászka-Rád Boróka Dr. Prohászka-Rád Boróka.. 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

01.10.2018 Dr. Todor Erika 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Practică de specialitate 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Prof. Dr. Makó Zoltán 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Prof. Dr. Makó Zoltán 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de 
evaluare 

C 2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligatorie/DSI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

6 Din care: 3.2. curs  3.3.  practica 6 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

84 Din care: 3.5. curs  3.6.  practica 84 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
d) Tutoriat  
e) Examinări   
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 84 
3.8. Total ore pe semestru 84 

3.9. Numărul de puncte de credit 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C5. Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniu. 
  

  Elaborarea de proiecte economice cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în 
domeniu 
  Elaborarea de rapoarte economice şi de comunicare în organizaţii pe baza prelucrării 
informaţiilor existente 
  Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru 
soluţiile identificate 
  Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor 
economice 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice 
ale acestora 
  Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: 
  Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea unui proiect de cercetare economică 
  Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau 
derulării activităţilor economice 
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CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 
8.5. Practică Metode de predare Observaţii 
Pentru desfăşurarea practicii, studenţii vor putea alege 
o firmă  care să le permită parcurgerea aspectelor 
prezentate în continuare.  

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

 

Descrierea organizaţiei la care se realizează stagiul de 
practică:  

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

 

5.1.  De desfăşurare a cursului  
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Condiții de lucru la sediul fermei 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Dobândirea de cunoştinţe cu privire la problemele, modelele teoretice ale 
dezvoltării durabile, formarea capacităţii rezolvării problemelor practice 
care sunt caracteristice sustenabilității rurale 

• Familiarizarea viitorului specialist cu o altă mentalitate, si cu viziunea 
sustenabilității.  Astfel, cunoaşterea profundă a proceselor globale asupra 
durabilității 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 

• Însuşirea concepţiei de dezvoltare durabile în activităţile de dezvoltare 
durabilă. 



• Prezentare generală; obiect de activitate;  
• Structura ierarhică (organigrama);  

Descrierea sistematică a fermei:  
 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

 

Concluzii, propuneri privind îmbunătăţirea activității.  
Schimbarea mentalității cu privire la consumul de 
alimente tradiționale bio de calitate, sprijinirea 
comunităților rurale. 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

 

Programe privind coduri de bune practici de fermă 
existente în județ cu scopul de a promova activitățile 
de fermier, de bun gospodar 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare implicit a 
strategiilor sectoriale din domeniu 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

 

Prezentarea concretă a diferitelor măsuri de sprijinire 
directe, destinate producătorilor agricoli 

Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

 

Bibliografie: 
[1] Tratatul dintre UE și România cu implicații directe asupra politicii de sprijin din domeniul agrar pentru 
perioada 2014-2020 
[2] Letiția Zahariu: Politici și piețe agricole, reforma și integrare Europeană 
[3] Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale: Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020: 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-
2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Nu este cazul 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs    

   
10.5 . 
 

Seminar    
Laborator    
Proiect Prezentarea lucrării  100% 

10.6. Standard minim de performanţă 
 
Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor aplicaţii simple. 
 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.             Dr. Makó Zoltán                    Dr. Makó Zoltán            

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf�
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf�


14.09.2018.                      Dr. György Ottilia  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Managementul resurselor informaționale 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conf. Dr. Drótos György 

2.3. Titularul (ii) activităţilor 
de  
                              

seminar Conf. Dr. Drótos György 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul disciplinei Obl./DAP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
 

28 

Distribuţia fondului de timp: Ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

15 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
d) Tutoriat 14 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum - 
4.2. de competenţe - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Cerinţe privind cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de baza ale 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesională, 

• Familiarizarea cu cele mai noi și avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul 
economiei 

• Cunoştinţe privind modul de utilizare a mijloacelor clasice și moderne de documentare 
ştiinţifică 

• Cunoaşterea limbajului ştiinţific dindomeniu și abilitatea de a comunica în formă scrisă si 
orală cu membrii unei echipe interdisciplinare 

C2. Cerinţe privind utilizarea cunoştinţelor de baza pentru explicarea şi interpretarea unor variate 
tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului. 

• Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea şi interpretarea lor in situaţii 
economice concrete 

• Alocarea, ajustarea, colectarea, asistarea, procurarea datelor caracteristice pentru 
explicarea şi interpretarea situaţiilor asociate activităţii economice 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice 
de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni de bază 
 
 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 
 
 
 
 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii. 

4 ore 
2. Sistemele de informaţii ca automate 4 ore 
3. Sistemele informaţionale ca instrumente de 

decizie managerială 
4 ore 

4. Sistemele informaţionale ca arme strategice 4 ore 
5. Sistemele informaţionale catalizatoare a 

proceselor afacerilor 
4 ore 

6. Sistemele informaţionale ca menţinătorul 
cunoştinţelor organizaţionale 

4 ore 

7. Sistemele informaţionale ca sursă a puterii 
organizaţionale, şi ca organisme independente 

4 ore 

5.1.  De desfăşurare a cursului sală cu videoproiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului sală cu videoproiector 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Înţelegerea unei nouă discipline formată la secţiunea dintre ştiinţa de calcul şi 
ştiinţa afacerilor: managementul sistemelor informaţionale, sau 
managementul informaţiei.  

7.2. Obiectivele specifice 
 
 

Scopul disciplinei este perfecţionarea studenţilor în aplicarea organică a 
tehnicii informaţionale în perspective multiple a proceselor informaţionale 
dintr-o organizaţie. 



Bibliografie 
- Charlie S. Feld, Donna B. Stoddard: Az informatika rendbetétele. (Reabilitarea informaticii). 
- Bala Iyer, Thomas H. Davenport: A Google innovációs gépezetének visszafejtése. (Descriptarea mașinii 
de inovare a companiei Google). 
- Drótos György: Stratégiai információrendszerek. (Sisteme informaționale strategice). 
- Drótos György: A kontrolling informatikai támogatása. (Suportul informatic a controlingului). 
Drótos György: Az információrendszerek perspektivái (Perspectivele sistemelor informatice), Budapest, 
2000 
-Forgács Imre: Az eltűnő munka nyomában: A Big Data és a pénztőke évszázada, 2015 (Big Data și secolul 
capitalei financiar) 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
1. Introducere în perspectivele sistemelor 
informaţionale 

 2 ore 

2. Problemele fundamentale şi perioadele evoluţiei 
sistemelor informaţionale. Studiu de caz: AnnTaylor 

studiu de caz 2 ore 

3. Dezvoltarea sistemelor informaţionale, trenduri, 
aplicarea în afaceri 

 2 ore 

4. Convergenţa telecomunicaţiei şi IT, tehnologii 
comunicative mobile şi aplicarea lor în afaceri 

 2 ore 

5. Sisteme integrate al conducerii întreprinderi 
(sisteme ERP) 

 2 ore 

6. Sisteme IT ca catalizator a proceselor afaceriale. 
Studiu de caz: Richter Gedeon 

studiu de caz 2 ore 

7. Sisteme pentru management superior şi sprijinirea 
deciziilor, bazele teoriei deciziei 

 2 ore 

8. Posibilităţile de afaceri ale internetului, evoluţia 
acestora, New Economy. 

 2 ore 

9. Posibilităţile de afaceri ale internetului, prestaţia de 
conţinut – studiu de caz Index 

 2 ore 

10. Posibilităţi de afaceri ale internetului , B2B, e-
business – studiu de caz Sunbooks 

studiu de caz 2 ore 

11. Posibilităţi de afaceri ale internetului , B2C, e-
commerce – studiu de caz Magyar Posta 

studiu de caz 2 ore 

12. Sisteme de management superior tip OLAP, , 
culegere de date 

 2 ore 

13. Sisteme IT ca sursă a puterii organizaţionale, şi ca 
organisme independente 

 2 ore 

14. Studiu de caz complex pe baza celor opt 
perspective. Studiu de caz Kürt Computers 

Studiu de caz 2 ore 

Bibliografie 
- Charlie S. Feld, Donna B. Stoddard: Az informatika rendbetétele. (Reabilitarea informaticii). 
- Bala Iyer, Thomas H. Davenport: A Google innovációs gépezetének visszafejtése. (Descriptarea mașinii 
de inovare a companiei Google). 
- Drótos György: Stratégiai információrendszerek. (Sisteme informaționale strategice). 
- Drótos György: A kontrolling informatikai támogatása. (Suportul informatic a controlingului). 
- Információrendszerek menedzsmentje : az információrendszerek perspektívái (Managementul resurselor 
informaționale)- curs 
 
 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Nu este cazul. 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs  examenul scris 50% 

   
10.5 . 
 

Seminar  rezolvarea în grupe a 
studiilor de caz 

50% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
 
Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme practice 
simple. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.             Dr. Drótos György             Dr. Drótos György            

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe economice 
2.1. Denumirea disciplinei Managementul strategic al resurselor umane 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conf. dr. Takács Sándor 
 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Conf. dr. Takács Sándor 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

DSI/Obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   
 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 
 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

10 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
d) Tutoriat 10 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum   
4.2. de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of
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io
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le

 

Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii și metode 
consacrate în domeniu. 
   Elaborarea de proiecte în managementul strategic al resurselor umane ca activitate practică, cu 
utilizarea unor principii și metode consacrate în domeniu 
  Elaborarea unor documente specifice MSRU, pe baza prelucrării informațiilor existente 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor și a implicațiilor economice ale 
acestora 
Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competenței: 
  Analiza și interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii și metode consacrate 
în domeniu 
  Înțelegerea rolului și a importanței resurselor umane în cadrul organizațiilor 
Realizarea unei analize diagnostic conținutului și a particularităților proceselor specifice MSRU  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er
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le

 

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență 
calificată: 

• Soluționarea în timp real, în condiții de asistență calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă și distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Managementul strategic al  resurselor 
umane 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 

2 ore 

5.1.  De desfăşurare a cursului • Sală de curs dotată cu calculator și video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sală de seminar, dotată cu tablă,  calculator și video-
proiector 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul își propune abordarea funcțiunii de resurse umane în detaliu, 
subliniind faptul că aceasta presupune o dubă finalitate: realizarea integrării 
obiectivelor sociale în obiectivele generale ale firmei, prin corelarea 
nevoilor dezvoltării umane și sociale cu restricțiile economice ale 
organizației și coordonare diferitelor aspecte ale gestiunii propriu-zise a 
resurselor umane. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• cunoașterea conceptului de management strategic al resurselor umane ca 
activitate practică. 

• cunoașterea principalelor concepții privind resurselor umane din cadrul 
organizațiilor. 

• înțelegerea rolului și a importanței resurselor umane în cadrul 
organizațiilor, în perioada actuală. 

• cunoașterea obiectivelor, a sferei de cuprindere și a evoluției MSRU. 
• cunoașterea și înțelegerea conținutului și a particularităților proceselor 

specifice MSRU. 
• cunoașterea tendințelor care se înregistrează la ora actuală în domeniul 

MSRU. 



caz. 
Conceptele de bază a managementului 
resurselor umane 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Modalitățile controlării muncii efectuate 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Fluxul resurselor umane 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Consecințele fluxului resurselor umane 
Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Modalitățile de evaluare a muncii 
efectuate 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Critica diferitelor metode de evaluare 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Motivația 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Teoriile motivaționale 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Compensarea 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Dezvoltare 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Organizational learning 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Learning organization 
 

Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

SHRM în viitor 
Expunere: descriere, explicații, exemple 
practice, demonstrații, discuții pe studii de 
caz. 

2 ore 

Bibliografie 
1. Bakacsi Gyula – Bokor Attila – Császár Csaba – Gelei András – Kováts Klaudia – Takács Sándor: 

Emberi Erőforrás Menedzsment (Managementul resurselor umane), Ed.Scientia, Cluj Napoca, 2005. 
2. Bakacsi Gyula – Bokor Attila – Császár Csaba – Gelei András – Kováts Klaudia – Takács Sándor: 

Stratégiai Emberi Erőforrás Menedzsment (Management strategic al resurselor umane), KJK Kerszöv, 
Budapesta, 2000 

3. Manolescu, Aurel: Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti, 2001  
 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
Managementul strategic al resurselor 
umane 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz 2 ore 

Conceptele de bază a managementului 
resurselor umane 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz 2 ore 



Probleme moderne SHR 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz  4 ore 

Empowerment 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz 2 ore 

Reengineering 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz  2 ore 

E-HR 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz 4 ore 

HR în era digitală 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz 2 ore 

Utilizarea wiki-urilor în conducerea 
proiectelor 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz 2 ore 

Dezvoltarea teamurilor 
 

Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz 4 ore 

Teamul efectiv Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz 4 ore 

Bibliografie: 
1. Bakacsi Gyula – Bokor Attila – Császár Csaba – Gelei András – Kováts Klaudia – Takács Sándor: 

Emberi Erőforrás Menedzsment (Managementul resurselor umane), Ed.Scientia, Cluj Napoca, 2005. 
2. Bakacsi Gyula – Bokor Attila – Császár Csaba – Gelei András – Kováts Klaudia – Takács Sándor: 

Stratégiai Emberi Erőforrás Menedzsment (Management strategic al resurselor umane), KJK Kerszöv, 
Budapesta, 2000 

3. Manolescu, Aurel: Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti, 2001  
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentați ai mediului de afaceri. 

 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
Participarea obligatorie la seminarii (se admit cel mult 3 absențe pe parcursul semestrului). 
 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Participarea la cursuri Examen oral 70% 

   
10.5 . 
 

Seminar Participarea obligatorie 
la seminarii 

Rezolvarea studiilor de 
caz 

30% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanță 
• însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme 

practice simple. 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.           dr. Takács Sándor              dr. Takács Sándor 



 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia 

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Leadership şi manegementul schimbării 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Prof. Dr. Dobák Miklós 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Prof.  Dr. Dobák Miklós 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligatorie/DSI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar  
 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 
 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

25 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
d) Tutoriat 9 
e) Examinări   
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 69 
3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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(C3) Cerinţe privind aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistentă calificată. 
  

  Capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi şi care nu au putut fi prevăzute 
  Abilitatea de a identifica, formula și rezolva problemele 
  Formularea de ipoteze şi explicaţii privind comportamentul economic al firmei 
  Integrarea, extinderea,extrapolarea principiilor şi metodelor de baza pentru rezolvarea 
de probleme specifice 
  Aplicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro şi macroeconomic 
  Aplicarea metodelor şi tehnicilor de localizare a tipurilor de risc specific iniţierii şi 
derulării activităţilor economice 

C4. Cerinţe privind utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a 
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi 
teorii. 

  Analiza comparativă conceptelor şi teoriilor domeniului, pentru a aprecia calitatea, 
meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii 
  Alegerea celor mai eficiente metode de analiză a datelor economice pe baza unui 
evaluări obiective şi calitative 
  Valorizarea datelor empirice şi aplicarea metodelor standard de evaluare asociate 
activităţii profesionale 
  Evaluarea critic-constructivă a diferitelor măsuri şi politici la nivel micro şi 
macroeconomic 
  Utilizarea de criterii şi de normative generale şi specifice pentru evaluarea riscurilor şi 
a implicaţiilor acestora 
  Abilităţi superioare de cercetare independentă 
  Evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări 
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CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă;utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru dezvoltare  personală şi profesională: 

 • Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare 
profesională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de seminar, dotată cu tablă 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul are ca scop înțelegerea particularitățiilor de atitudine a individurilor, 
grupurilor și organizațiilor, și luarea în seamă  a instrumentelor posibile 
pentru mărirea performanței organizaționale. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• Abordarea conceptelor, principiilor, procedeelor şi regulilor, asigurând 
explicarea, analiza principiilor fundamentale ale acestei ştiinţe; 

• Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea unui 
raţionament profesional autentic; 

• Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 



 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Tehnologie și schimbare; rolul dezvoltării tehnologiei 
în schimbare 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Noțiunile fundamentale a managementul schimbării 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Conflict, putere, strategii și tactici de schimbare 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Leadership 

 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Rolul conducerii în managementul schimbării, 
management de criză 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Cultura organizațională și schmibarea, organizația care 
învață 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Rolul consultațiilor în managementul schimbării 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Merger and asquisition, sinergii 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie:  
[1] Bakacsi Gyula, Balaton Károly, Dobák Miklós: Változás és vezetés (Schimbare și conducere), Aula 
Kiadó, Budapest (2005). 
[2] Dobák, Miklós ; Antal, Zsuzsanna:  Vezetés és szervezés: Szervezetek kialakítása és működtetése 
(Schimbare și conducere: Organizarea și funcționarea organizațiilor ), Budapest, Akadémiai 
Kiadó (2013) , 484 p. 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Studiu de caz: E-star Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Lucrare de control Lucrare scris și oral 2 ore 

Studiu de caz: MOL Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Lucrare de control Lucrare scris și oral 2 ore 

Studiu de caz: Thomas Green Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

4 ore 

Lucrare de control Lucrare scris și oral 2 ore 

Studiu de caz: People Express Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Lucrare de control Lucrare scris și oral 2 ore 

Studiu de caz: Enron Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

3 ore 

Lucrare de control Lucrare scris și oral 2 ore 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2769795�


Bibliografie: 
[1] Csedő, Zoltán (szerk.); Dobák, Miklós (szerk.): Menedzsment és leadership: Szöveggyűjtemény a 
Vezetés és Szervezés mesterszakos nappali és esti tagozatos hallgatók számára (Management & Leadership: 
Colecția de studii de caz pentru studenți master leadership și organizare), Budapest, Budapesti Corvinus 
Egyetem (2018) , 156 p. 
[2] Csedő, Zoltán (szerk.); Dobák, Miklós (szerk.); Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok irányítása: 
Szöveggyűjtemény a Vezetés és Szervezés mesterszakos nappali és esti tagozatos hallgatók számára 
(Gestionarea rețelelor inter-organizaționale și a grupurilor de întreprinderi: Colecția de studii de caz pentru 
studenți master leadership și organizare): Második, átdolgozott kiadás,  Budapest,  Budapesti Corvinus 
Egyetem (2018) , 404 p. 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi 
dinstrăinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Nu este cazul. 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Examen scris şi oral  60% 

Participarea activă la 
cursuri.  

 10% 

10.5 . 
 

Seminar Media notelor de la 
lucrările de control 

 30% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme 
practice simple. 

 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.             Dr. Dobák Miklós             Dr. Dobák Miklós 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia  
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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Marketing management 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conf. Dr. Gyulavári Tamás 
 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar Conf. Dr. Gyulavári Tamás 
 

laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare 

E 2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligatorie/DAP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar  
 

2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 
 

28 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

15 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
d) Tutoriat  
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 44 
3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de puncte de credit 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C3. Cerinţe privind aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistentă calificată. 
  

  Capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi şi care nu au putut fi prevăzute 
  Abilitatea de a identifica, formula și rezolva problemele 
  Formularea de ipoteze şi explicaţii privind comportamentul economic al firmei 
  Integrarea, extinderea,extrapolarea principiilor şi metodelor de baza pentru rezolvarea 
de probleme specifice 
  Aplicarea politicilor şi măsurilor la nivel micro şi macroeconomic 
  Aplicarea metodelor şi tehnicilor de localizare a tipurilor de risc specific iniţierii şi 
derulării activităţilor economice 
 

 C5. Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniu. 
  

  Elaborarea de proiecte economice cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în 
domeniu 
  Elaborarea de rapoarte economice şi de comunicare în organizaţii pe baza prelucrării 
informaţiilor existente 
  Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru 
soluţiile identificate 
  Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor 
economice 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice 
ale acestora 
  Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei: 
  Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea unui proiect de cercetare economică 
  Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau 
derulării activităţilor economice 
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă;utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru dezvoltare  personală şi profesională: 

 • Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare 
profesională 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de seminar dotată cu calculator şi video-proiector 

7.1. Obiectivul general al • Cursanţii vor trebui să însuşească conceptele de bază ale 



 

8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 
Criza – Concepte de baza Expunere: descriere, explicaţii, 

exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Avantajele și dezavantajele introducerii monedei unice 
euro 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Legătura sferei macro cu cea micro Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bazele planificarea de marketing Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Design management Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Marketingul serviciilor Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Loialitatea și satisfacția consumatorului Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

3 ore 

Factorii psihologici ale comportamentului 
consumatorului 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Factorii sociali ale comportamentului consumatorului Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Probleme actuale ale marketing managementului Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Schimbare de paradigma în marketing Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Marca Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

3 ore 

Sistemul european al denumirii de origine protejată Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie: 

disciplinei marketingului. Materia face o incursiune în conceptul de marketing 
mix, şi elementele componente ale marketing mixului.  

• Vor trebui să înţeleagă viziunea marketingului asupra activităţii 
economice şi proceselor sociale. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• Familiarizarea studenţilor cu terminologia specifice marketingului. 
• Dezvoltarea capacităţii studenților de a înţelege funcția marketingului. 
• Dezvoltarea capacităţii studenților de a înţelege care sunt domeniile, 

piețele unde marketingul are cel mai mare impact. 
• Dezvoltarea capacităţii studenților de a înţelege importanța 

motivațiilor, nevoilor consumatorilor 



[1] Keszey, Tamara,  Gyulavári Tamás: Marketingtervezés (Planificarea de marketing), Budapest, 
Akadémiai Kiadó (2016) , 197 p. 
[2] Virgil Balaure, Iacob Cătoiu, Vegheș Călin (2005): Marketing turistic. Uranus, Bucuresti. 
[3] Philip Kotler: Marketing de la A la Z: 80 concepte pe care trebuie să le cunoască orice manager, Editura 
Codecs, București,  2004. 
[4] Bauer, András,  Berács, József: Marketing, Budapest, Akadémiai Kiadó (2016) , 361 p. 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
Alegerea temei de proiect Explicaţii, exemplificări, dialog, 

studii de caz 
2 ore 

Definitivarea temei de proiect  Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Identificarea nevoii de date Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Planificarea structurii de proiect Explicaţii, exemplificări, dialog, 
studii de caz 

2 ore 

Coordinarea proiectului Consultație 2 ore 

Coordinarea proiectului Consultație 2 ore 

Coordinarea proiectului Consultație 2 ore 

Coordinarea proiectului Consultație 2 ore 

Coordinarea proiectului Consultație 2 ore 

Prezentarea proiectului (Echipa 1) Prezentație. Evaluare 2 ore 

Prezentarea proiectului (Echipa 2) Prezentație. Evaluare 2 ore 

Prezentarea proiectului (Echipa 3) Prezentație. Evaluare 2 ore 

Prezentarea proiectului (Echipa 4) Prezentație. Evaluare 2 ore 

Prezentarea proiectului (Echipa 5) Prezentație. Evaluare 2 ore 

Bibliografie: 
[1] Keszey, Tamara,  Gyulavári Tamás: Marketingtervezés (Planificarea de marketing), Budapest, 
Akadémiai Kiadó (2016) , 197 p. 
 [2] Virgil Balaure, Iacob Cătoiu, Vegheș Călin (2005): Marketing turistic. Uranus, Bucuresti. 
[3] Philip Kotler: Marketing de la A la Z: 80 concepte pe care trebuie să le cunoască orice manager, Editura 
Codecs, București,  2004. 
[4] Szőcs Attila: Marketing,  curs în format electronic, 2009 . 
[5] Szőcs Attila și Berács József (2015): Estimarea cauzală a valorii mărcii. Szigma – Revista de 
matematică-economie (categoria B, Ungaria), XLVI, 1-2, 99-125. 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

https://m2.mtmt.hu/api/publication/3108703�


Nu este cazul. 
 
 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs Examen oral  60% 

   
10.5 . 
 

Seminar Media notelor de la 
lucrările de control 

 40% 

Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in rezolvarea unor aplicaţii simple. 
 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.             Dr. Gyulaváry Tamás                    Dr. Gyulaváry Tamás 

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.                    Dr. György Ottilia  

 



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Istoria managementului 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Prof. Dr. Dobák Miklós 

2.3. Titularul (ii) 
activităţilor de  
                              

seminar  
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 
evaluare 

C 2.7. Regimul 
disciplinei 

Opțională/DSI 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar  
 

0 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

28 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 
 

0 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

7 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
d) Tutoriat 3 
e) Examinări  2 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 47 
3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de puncte de credit 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C4. Cerinţe privind utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a 
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi 
teorii. 

  Analiza comparativă conceptelor şi teoriilor domeniului, pentru a aprecia calitatea, 
meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii 
  Alegerea celor mai eficiente metode de analiză a datelor pe baza unui evaluări 
obiective şi calitative 
  Valorizarea datelor empirice şi aplicarea metodelor standard de evaluare asociate 
activităţii profesionale 
  Evaluarea critic-constructivă a diferitelor măsuri şi politici la nivel micro şi 
macroeconomic 
  Utilizarea de criterii şi de normative generale şi specifice pentru evaluarea riscurilor şi 
a implicaţiilor acestora 
  Abilităţi superioare de cercetare independentă 
  Evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări 
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CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă;utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru dezvoltare  personală şi profesională: 

 • Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare 
profesională 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 
8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Teoria contingenței 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Cum se aplică teoriile economice în management 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Schimbări de paradigme în management 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Model pentru examinarea modificărilor în 
caracteristicile de management 

Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 

4 ore 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu calculator şi video-proiector 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

La dezvoltarea ştiinței managementului au adus contribuția un număr mare 
de practicieni și teoreticieni, de specialități diferite. Ca stiință, managementul 
sa dezvoltat în ultima sută de ani. În cadrul acestei discipline este prezentat 
evoluția managementului.  

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

• Abordarea conceptelor, principiilor, procedeelor şi regulilor, asigurând 
explicarea, analiza paradigmelor fundamentale ale acestei ştiinţe; 

• Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea unui 
raţionament profesional autentic; 

• Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 



discuţii pe studii de caz. 

Dezvoltarea managementului european 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Dezvoltarea managementului american 

 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Dezvoltarea managementului japonez 
Expunere: descriere, explicaţii, 
exemple practice, demonstraţii, 
discuţii pe studii de caz. 

4 ore 

Bibliografie:  
[1] Dobák, M. (2009). An Introduction to Management History. Corvinus University of Budapest.  
[2] Dobák, M., & Antal, Z. (2010). Vezetés és szervezés: Szervezetek kialakítása és működtetése 
(Conducere și organizare: Organizarea și funcționarea organizațiilor). Budapest: Aula. 
[3] Vaszkun Balázs (2012): 100 év menedzsment (100 de ani de management), Ph.D tézis, Témavezető 
Dobák Miklós, Vezetéstudományi intézet. 
 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi 
dinstrăinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 Nu este cazul 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs - cunoștințele însușite - test grilă şi o întrebare 

deschisă 
50% 

- raționamentul utilizat - lucrări pentru acasă, 
elaborarea unei teme pe 
baza unui articol științific 

50% 

10.5 . 
 

    
Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanță 
- răspuns corect la cel puțin 40% din întrebările din testul de grila 
- folosirea corecta a termenilor de baza din lucrarea individuala 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei      

12.09.2018.             Dr. Dobák Miklós              

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.       Dr. György Ottilia  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea/ DSPP Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din 

Miercurea-Ciuc 
1.3. Domeniul de studii Economie 
1.4. Ciclul de studii Masterat 
1.5. Programul de studiu  Leadership și management în economia agrară 
1.6. Calificarea Master în Leadership și management în economia agrară 
 

2. Date despre disciplină 
2.0. Departamentul Științe Economice 
2.1. Denumirea disciplinei Seminar de cercetare 
2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de 
curs 

Conf. Dr. Péter Katalin 

2.3. Titularul (ii) activităţilor 
de  
                              

seminar Conf. Dr. Péter Katalin 
laborator  
proiect  

2.4. Anul de 
studiu 

2 2.5. Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare 

C 2.7. Regimul 
disciplinei 

Obligatorie/DSI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe 
săptămână 

1 Din care: 3.2. curs  3.3. seminar  1 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

14 Din care: 3.5. curs  3.6. seminar 
 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

50 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 
d) Tutoriat 7 
e) Examinări  4 
f) Alte activităţi:   
3.7. Total ore studiu individual 111 
3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Nu este cazul 
4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C5. Cerinţe privind elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 
consacrate în domeniu. 
  

  Analiza şi interpretarea critică a unui proiect economic utilizând principii şi metode 
consacrate în domeniu 
  Elaborarea de rapoarte economice şi de comunicare în organizaţii pe baza prelucrării 
informaţiilor existente 
  Organizarea, procesarea şi transferarea datelor şi informaţiilor economice pentru 
soluţiile identificate 
  Schiţarea planului de implementarea a normelor metodologice, politici şi a măsurilor 
economice 
  Proiectarea unor studii de caz vizând evaluarea riscurilor şi a implicaţiilor economice 
ale acestora 
  Elaborarea unui proiect de cercetare economică 
  Analiza unei situaţii economice concrete utilizând reflecţia critic-constructivă 
  Realizarea unei analize diagnostic 
  Elaborarea unui studiu de estimare şi explicare a riscurilor specifice iniţierii şi/ sau 
derulării activităţilor economice 
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CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată: 

• Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 
reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini 
pentru nivelurile subordonate: 

 • Realizarea unei lucrări/uni proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului 
într-o echipă plurispecializată. 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 
1) Noţiuniile de bază a cunoaşterii științifice, relaţii 

cauzaliste. Procesul cercetării. Tipuri de variabile, 
introducere în SPSS. 

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

2) Frecvente relative, indicatori de pozi ție, indicatori de 
dispersie, metode bivariate de analiza a cauzalită ții: 
tabelul de asociere. 

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

3) Compararea mediilor, analiza ANOVA, metode non-
parametrice. 

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

5.1.  De desfăşurare a cursului Nu este cazul 
5.2.  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Laborator cu videoproiector, calculator dotat sofware-ul SPSS 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Capacitatea gândirii inductive şi deductive. 

7.2. Obiectivele specifice 
 
 
 
 

Principalul obiectiv o reprezintă însuşirea capacităţii de a obţine 
informaţii economice relevante necesare deciziilor manageriale din 
datele interne și externe a companiilor sau instituțiilor 



4) Regresia lineară multidimensională. Specificare 
modelelor, testarea ipotezelor. 

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

5) Regresii nelineare, modele cu variabile dependente 
calitative. Modelul logit.  

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

6) Analiza punctelor tari și slabe a lucrărilor de masterat 
anterioare. 

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

7) Analiza punctelor tari și slabe a lucrărilor de masterat 
anterioare. 

Dialog și explicații, lucru în 
grupe 

2 ore 

Bibliografie 
1. Lázár Ede: Kutatásmdódszertan a gyakorlatban az SPSS program segítségével. (Metodologia cercetării 

cu ajutorul softului SPSS.) Editura Scientia, Cluj-Napoca, 2009.. 
2. Elek S, György O. Illyés L. Péter Emőke-Katalin -2016 Családi kisgazdaságok Magyarországon és 

Romániában (Ferme mici de familie în Ungaria și România ), Editura: Presa Universitara Clujana, Cluj-
Napoca, 2016.  

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi 
dinstrăinătate. Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întâlniri cu 
reprezentaţi ai mediului de afaceri. 
 
 
10. Evaluare 
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 
 
Nu este cazul. 
 
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 
10.4. Curs    

   
10.5 . 
 

Seminar  Colocviu /Lucrare 70% / 30% 
Laborator    
Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 
 
Standardul minim este 50% din colocviu. 
Lucrarea trebuie să conține un plan detaliat de cercetare. 
 
 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

12.09.2018.                      Dr. Péter Katalin                      Dr. Péter Katalin 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

14.09.2018.            Dr. Nagy Benedek  

 


	sem1
	1 Metode cantitative
	2 Finantele.intrepr.avansat
	3 Raportare contabilă şi analiza situaţiillor financiare anuale
	4 Economie managerială
	Bibliografie:

	5. LM_Comunicare in afaceri in limba engleza I
	6 Dezvoltatre regionala si durabila
	7 Aspecte ale sustenabilităţii economice în dezvoltare rurală

	sem2
	1 Teorii organizationale si managment
	2 Comportament organizațional
	3 Marketing regional si local
	4 Management strategic
	5 Conrolling

	sem3
	1 Teoria Deciziilor
	Obligatorie:

	2 Dezvoltarea economiei locale
	3 Planificare teritoriala
	4 Economie si politici agrare
	5 Dezvoltare rurala
	6 Metodologia și etica cercetării economice
	Bibliografie:
	- Mihaela Şt. Rădulescu: Metodologia cercetării ştiinţifice: elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat. București, 2011.
	- Lázár Ede:Kutatásmdódszertan a gyakorlatban az SPSS program segítségével. (Metodologia cercetării cu ajutorul programului SPSS.) EdituraScientia, Cluj-Napoca, 2009. 
	- Dan Crăciun, Vasile Morar, Vasile Macoviciuc, Etica afacerilor,  Editura Paideia, Bucuresti 2005.
	Bibliografie:

	7. LM_Comunicare in afaceri in limba engleza II
	8  Practica de specialitate

	sem4
	1 Managementul resurselor informaționale
	2 Managmentul strategic al resurselor umane
	3  Leadership si managementul schimbarii
	4 Marketing management
	[3] Philip Kotler: Marketing de la A la Z: 80 concepte pe care trebuie să le cunoască orice manager, Editura Codecs, București,  2004.
	[3] Philip Kotler: Marketing de la A la Z: 80 concepte pe care trebuie să le cunoască orice manager, Editura Codecs, București,  2004.

	6 Istoria managementului
	7 Seminar de cercetare


