
 

Conţinutul cursului: 
Esența și obiectivele managementului  

Evoluția dezvoltării managementului 

Principiile managementului 

Misiune, viziune și valori  

Obiective și obiective în conducerea organizației  

Funcții de gestionare a conținutului 

Funcția de planificare 

Funcția organizației 

Motivația personalului ca funcție a conducerii 

Control ca funcție de gestionare 

Metode de gestionare 

Manager modern. Manager de stil de conducere. Leadership și putere  

Dezvoltarea tehnologică și deciziile de management 

Cultura organizației Comunicarea în cadrul organizației 

 

Finalităţi de studiu: 
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze cunoştinţe din diverse domenii economice 

(management, contabilitate, finanţe, marketing şi logistică, colaborare economică internaţională, IT), la nivel 

micro şi macro, cât şi să înţeleagă necesitatea interacţiunii acestora cu parteneri de interese specifice în 

domeniul studiat; să dezvolte o gamă de abilități – tehnice, personale, interpersonale, organizaționale și 

generice, necesare pentru soluționarea problemelor complexe din toate ariile majore ale afacerilor 

internaţionale; să demonstreze competenţe în evaluarea şi analiza proceselor de gestiune, proceselor 

operaţionale şi proceselor de suport în cadrul firmei, utilizând eficient resursele acestora. 
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