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Programul de studii universitare de licenţă Merceologie şi Managementul Calităţii pregăteşte specialişti
având cunoştinţe temeinice care vizează atât sfera economică generală cât şi unele aspecte particulare
referitoare la asigurarea, evaluarea şi expertiza calităţii unor grupe diverse de bunuri şi servicii de piaţă.
Programul de studii asigură însuşirea unui nivel optim de cunoştinţe şi competenţe cerute pe piaţa muncii în
domeniul ştiinţei şi calităţii mărfurilor, producerii, comercializării şi consumului de mărfuri.
Absolvenţii programului de studii Merceologie şi Managementul Calităţii vor putea să lucreze în cadrul
unor instituţii sau organizaţii economice din sectorul alimentar sau industrial, sanitar-veterinar, al sănătăţii,
protecţiei consumatorului, protecţiei mediului, managementului calităţii, candidând cu succes pentru posturi
din următoarele categorii:







Specialist în domeniul calităţii
Auditor în domeniul calităţii
Auditor intern
Analist calitate
Consultant sistem de calitate
Manager al sistemelor de management al calităţii







Manager de produs
Manager în domeniul siguranţei alimentare
Specialist îmbunătăţire procese
Manager îmbunătăţire procese
Consilier/expert/inspector/referent/economist în
comerţ si marketing

Programul de studii Merceologie şi Managementul Calităţii asigură pregătirea absolvenţilor pe două
direcţii de studiu: cunoştinţe economice de bază, respectiv cunoştinţe specifice în domeniul ştiinţei
mărfurilor.
Pregătirea economică de bază include discipline fundamentale: Microeconomie şi Macroeconomie,
Matematică aplicată în economie, Bazele contabilităţii, Istoria economiei, Statistică pentru afaceri, Economie
europeană, Dreptul afacerilor, Economia întreprinderii, Finanţe generale, Informatică economică, Marketing,
Management general, Comportamentul consumatorului.

Pregătirea economică generală se completează prin studierea a două grupe de discipline:
 Discipline de pregătire generală în domeniul de licenţă: Fundamentele ştiinţei mărfurilor, Economie
comercială, Concurenţă şi preţuri, Protecţia consumatorului, Managementul calităţii, Merceologia produselor
petroliere/petrochimice, Comerţ electronic, Logistica şi distribuţia mărfurilor, Comunicare şi relaţii publice în
afaceri, Analiza economico-financiară, Previziunea producţiei şi vânzării mărfurilor, Etica în afaceri.
 Discipline de specialitate: Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului, Mărfuri nealimentare şi securitatea
utilizatorului,Design şi estetica mărfurilor, Expertiza mărfurilor, Tehnologii comerciale.

Studenţii desfăşoară practica de specialitate la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor
Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti) şi Decathlon Ploieşti, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea.
Programul de licenţă Merceologie şi Managementul Calităţii este acreditat şi funcţionează cu respectarea
tuturor prevederilor legale, absolvenţii săi bucurându-se de toate drepturile conferite de promovarea licenţei.
Pentru continuarea studiilor, absolvenţii pot urma programele de master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice.

