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Programul de studii de Management, cu cele două forme de ȋnvătămȃnt, la zi și distanță, are ca misiune
formarea de specialiști ȋn acest domeniu, cu un sistem de gȃndire ȋn care să primeze creativitatea și
inovarea, capabili să coordoneze activități la orice nivel ierarhic și ȋn orice tip de firmă, viitori antreprenori
și manageri, capabili de a lucra eficient în afaceri și de a răspunde provocărilor actuale
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Management vor putea să lucreze în firme şi
organizaţii din aproape toate domeniile de activitate, candidând cu succes pentru posturi din următoarele
categorii:
 Specialist ȋn planificarea, controlul, raportarea

performanței economice
 Asistent manager
 Administrator societate comercială
 Manager proiect
 Manager resurse umane
 Reprezentant comercial;

 Manager al sistemelor de management al

calitatii
 Manager marketing
 Manager aprovizionare
 Economist specialist cu abilităţi specifice în
utilizarea instrumentarului oferit de IT&C.

Programul asigură pregătirea absolvenţilor pe două direcţii de studiu: cunoştinţe economice de bază,
respectiv cunoştinţe de management.
Pregătirea economică de bază include disciplinele:
Economie (macro şi microeconomie), Matematică aplicată ȋn economie, Bazele contabilităţii, Statistică economică,
Econometrie, Dreptul afacerilor, Management general, Marketing, Economia și gestiunea ȋntreprinderii, Finanţe,
Istoria economiei.

Pregătirea de specialitate în Management include discipline care se pot grupa în mai multe categorii:
 Analiza mediului intern al organizației: Managementul resurselor umane, Managementul producției,
Management operațional, Managementul calității, Comportament organizațional, Audit/ Contabilitate financiară,
Managementul aprovizionării și vȃnzărilor, Analiză economico-financiară,
 Analiza mediului extern al organizației: Cercetări de marketing, Studiul comportamentului consumatorului
 Strategii și politici ale organizației: Management strategic, Strategii și politici de mediu, Managementul inovării,
Management internațional
 Dezvoltare și integrare ȋn mediul de afaceri: Managementul proiectelor/investițiilor, Studii de fezabilitate,
Comunicare și negociere ȋn afaceri, Managementul IMM-urilor, Simulări și proiecte de management,
Managementul serviciilor
 Informatică și Baze de date pentru management: Informatică managerială, Baze de date pentru management
.

Programul de licenţă Management este acreditat şi funcţionează cu respectarea tuturor prevederilor
legale, absolvenţii săi bucurându-se de toate drepturile conferite de promovarea licenţei.
Pentru continuarea studiilor există două programe de master acreditate, Managementul sistemelor
microeconomice și Managementul sectorului public, care asigură planuri de studii moderne, ce permit o
dezvoltare profesională a absolvenţilor care doresc să continue studiile cu un program de master.

