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Conţinutul cursului:

Cursul este axat pe studierea de către studenți a noțiunilor de bază privind dezvoltarea
economică durabilă (politici, strategii, acte normative, proiecte, concepții, programe, etc.),
precum și de formare a unor abilități practice în domeniul elaborării unor proiecte, programe,
planuri, prognoze și de organizare a managementului în procesul realizării acestor proiecte.
Cursul conține diverse aspecte, concepții, principii, caracteristici, metodologii, prezentarea
planurilor de acțiuni, cunoștințe fundamentale sistemice în domeniul rezolvării practice a
diverselor probleme în domeniul dezvoltării economice durabile.
Finalităţi de studiu:
Demonstra cunoştinţele de bază în domeniul de studiu şi profesional. Identifica cerinţele necesare
pentru mediul academic şi dezvoltarea carierei. Înţelege sustenabilitatea în cadrul organizaţional, al luării
deciziilor şi practicilor de afaceri. Identifica rolurile şi responsabilităţile într-o echipă plurispecializată şi
va aplica tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Identifica oportunităţi de formare
continuă şi va valorifica eficient resursele şi tehnicile de învăţare pentru propria dezvoltare. Aplica
principiile, normele şi valorile de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,
eficientă şi responsabilă. Integra valorile personale, profesionale şi sociale în procesul de luare al
deciziilor în cadrul organizaţiei. Obţine o experienţă practică de lucru care pregăteşte absolventul pentru
ocuparea unei funcţii de manager. Evalua soluţii propuse care contribuie la luarea deciziilor la nivel
corporativ, operaţional şi tactic
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