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Programul de master Managementul Sistemelor Microeconomice urmăreşte realizarea unei orientari
adecvate în carieră a studenţilor masteranzi în concordanţă cu cerinţele actuale la nivel european şi
internaţional. Pentru aceasta, programul furnizează un cadru de învăţare şi cercetare care permite
absolvenţilor să se angajeze corespunzător pe piaţa muncii şi să continue studiile universitare prin programe
doctorale. Privit in contextul profilului şi al specializărilor înrudite, misiunea specializării "Managementul
sistemelor microeconomice" vizează cercetarea ştiinţifică, perfecţionarea specialiştilor din diverse domenii
în conceperea, proiectarea, implementarea şi exploatarea unor sisteme care să funcţioneze şi să fie viabile
economic în condiţiile actuale interne şi internaţionale.
Absolvenţii acestui program de studii de master vor putea candida cu succes pentru posturi din următoarele
categorii:
 Manager general;
 Director economic;
 Consilier economic;

 Manager proiect;
 Consultant în management;
 Cercetător economist în management.

Competenţele generale şi de specialitate ale absolvenţilor de master de la specializarea „Managementul sistemelor
microeconomice” sunt, în principal, următoarele:
 Capacitatea de a organiza şi coordona echipe de lucru complexe, plurispecializate;
 Capacitatea de a rezolva eficace şi eficient probleme în situaţii de criză şi stare conflictuală;
 Capacitatea de adaptare rapidă într-o mare varietate de organizaţii şi instituţii;
 Capacitatea de analiză şi evaluare a fenomenelor economice şi financiare în vederea fundamentării şi elaborării
deciziilor;
 Capacitatea de a utiliza concepte, metode şi instrumente specifice managementului pentru a elabora studii, rapoarte
şi sinteze necesare mediului operaţional;
 Capacitatea de fundamenta, concepe şi aplica strategii si politici globale, de a implementa programe şi proiecte
complexe.
Pregătirea de specialitate este asigurată prin participarea la activităţile (curs, seminar, proiect) aferente următoarelor
discipline:
Anul I
 Managementul tehnicilor de comerţ;
 Managementul resurselor umane;
 Managementul schimbării;
 Management financiar;
 Tehnici de negociere şi comunicare în afaceri;
 Recunoaşterea şi recompensarea performanţelor.

Anul II
 Management şi marketing în servicii;
 Analiza diagnostic;
 Jocuri de întreprindere;
 Managementul riscului în afaceri;
 Managementul proiectelor;
 Seminar ştiinţific.

Programul de master Managementul Sistemelor Microeconomice este acreditat şi funcţionează cu respectarea
tuturor prevederilor legale, absolvenţii săi bucurându-se de toate drepturile conferite de promovarea masterului.

