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Bazele antreprenoriatului
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Limba de predare
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Evaluare
Titularul cursului
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socio-umanistică, opţională
Anul I, semestrul I
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Examen
dr., conf. univ. Olga BLAGORAZUMNAIA

Conţinutul cursului:
Antreprenoriatul ca un tip de activitate aparte
Tipologia antreprenoriatului
Mediu antreprenorial și structura lui.
Formele organizatorico-juridice ale activității de antreprenoriat
Înregistrarea de stat a persoanei juridice
Întreprinderile mici și mijlocii
Business-plan
Sursele de finanțare a businessului
Riscul antreprenorial
Cultura antreprenoriatului
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
cunoașterea legilor antreprenoriatului, înțelegerea esenței antreprenoriatului, tipurilor și funcțiilor lui;
determinarea esenței și criteriilor subiecților antreprenoriatului mic; determinarea condițiilor efectuării
activității de antreprenoriat, a etapelor de înregistrare și lichidare a întreprinderilor; înțelegerea esenței
riscului antreprenorial, clasificarea riscurilor, procesul managementuli riscurilor antreprenoriale; abilitatea de
a alege forma organizatorico-juridică potrivită pentru un business nou, alegerea amplasării întreprinderii;
evaluarea factorilor de influență a amplasării întreprinderii; utilizarea a diferitor resurse ale firmei și alegerea
informației necesare pentru activitatea firmei; elaborarea business-planului a companiei potrivit strategiei
alese de ea; a prognoza rezultatele activității întreprinderii în baza cunoștințelor privind tendințe principale de
dezvoltare a antreprenoriatului și influența globalizării; a utiliza creativitate în aplicarea noilor idei de
business; competență în rezolvare a problemelor situative la întreprindere; capacitatea de a alege parteneri de
afaceri, de încheiere a contractelor; utilizare eficientă a cunoștințelor și abilităților pentru încheierea
contractelor și tranzacțiilor.
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