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Programul de studii universitare de licenţă „Merceologie şi Managementul Calităţii” 

este organizat în domeniul fundamental „Ştiinţe Economice”, domeniul de studii universitare 

de licenţă „Administrarea Afacerilor”, în conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, actualizată în 2005, care prevede aplicarea obligatorie a 

Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS). 

Specializarea „Merceologie şi Managementul Calităţii” şi-a propus ca misiune 

formarea de specialişti în calitatea mărfurilor conform documentelor: Plan de învăţământ MMC 

și Fişa specializării MMC  în vigoare în anul universitar 2020-2021. 

Principalele competențe profesionale ale programului de studii universitare de licenţă 

„Merceologie şi Managementul Calităţii” sunt  stabilite  conform Ordinului 5703/2011 

privind implementarea Cadrului National al Calificărilor din Învațămantul Superior. 

Admiterea la studiile universitare de licență se realizează pe bază de concurs, fiind 

organizată la nivelul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, cu respectarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, care este disponibilă şi pe site-ul 

universităţii - www.upg-ploiesti.ro – la secţiunea metodologii şi regulamente şi coduri. 

O analiză a personalului didactic antrenat în programul de licenţă „Merceologie şi 

Managementul Calităţii”, demonstrează existenţa, în principal, a următoarelor note 

caracteristice: 

- posturile didactice au fost construite prin respectarea cerinţelor din legislaţia în vigoare; 

- există un raport echilibrat între diferitele funcţii didactice; 

- activităţile se desfăşoară cu personal didactic titularizat; 

- profesorii universitari, conferențiarii universitari sau lectorii universitari titulari au titlul 

ştiinţific de doctor și pregătire psihopedagogică. 

- personalul de conducere al Facultăţii de Ştiinţe Economice – organizatoare a 

programului de licenţă – este alcătuit din cadre didactice cu norma de bază în U.P.G. 

Ploieşti, având studii de specialitate în domeniul disciplinelor predate. 

 



Structura pe trei ani, şase semestre a câte 14 săptămâni a planului de învăţământ pentru 

programul de studii universitare de licenţă „Merceologie şi Managementul Calităţii”,  rezultă 

din analiza disciplinelor din acest plan și din Fişa specializării MMC și conține : discipline 

fundamentale discipline de domeniu,  discipline de  specialitate şi discipline complementare. 

Fiecărui semestru îi corespunde un număr de 30 de credite.  Pentru anul I și II sunt prevăzute 

suplimentar cȃte un punct de credit pentru Educație Fizică. Fiecare an universitar are alocate 

câte 60 de credite de studiu transferabile în sistemul European (ECTS) pentru disciplinele 

obligatorii şi opţionale. Din analiza Fişelor disciplinelor se constată corelarea competenţelor 

formulate cu misiunea asumată. Toate fişele disciplinelor din planul de învăţământ au 

conţinutul corespunzător misiunii asumate și domeniului de studii de licenţă. Disciplinele de 

studiu asigură compatibilitatea cu planurile de învăţământ şi programele de studiu similare din 

ţară şi din străinătate. 

În anul universitar 2020-2021, la programul de studii Merceologie și Managementul 

Calității au fost înscriși 141 de studenți. Gradul de promovabilitate a fost de 89,58% (anul I), 

89,36% (anul II), respectiv 95,65% (anul III). 

Activitățile didactice aferente anului universitar 2020-2021  s-au desfășurat cu 

preponderență  on-line (inclusiv susținerea examenelor/ verificărilor), folosind platforma e-

learning a Facultății de Științe Economice. Excepție a făcut examenul de finalizare a studiilor 

universitare, care s-a desfășurat în format față-în-față. 

Participarea într-un număr mare a studenţilor la cursurile organizate în cadrul acestui 

program de studii, precum și implicarea acestora în activităţi de cercetare ştiinţifică, ce s-au 

concertizat în participarea la conferinţe ştiinţifice şi olimpiade sudenţeşti, unde s-au obţinut 

premii, care atestă buna pregătire teoretică şi practică, atestă faptul că obiectivele au fost 

îndeplinite. 

Examenul de licenţă s-a desfăşurat conform metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

Susținerea licenței presupune un examen oral care cuprinde două secțiuni: prezentarea lucrării 

de licență și testarea cunoștințelor de specialitate. Pentru testarea cunoștințelor de specialitate, 

membrii comisiei adresează studenților întrebări pe baza tematicii de licență (an universitar 

2020-2021) aprobată de Consiliul Facultății, care este afișată pe site-ul și la avizierele facultății. 

Din cei  44 de absolvenți care au finalizat studiile de licență, peste 95% s-au înscris la examenul 

de licență în sesiunile din lunile iulie și septembrie 2021.  La cele două sesiuni ale examenelor 

de finalizare a studiilor au participat 49 de absolvenți ai specializării Merceologie și 

Managementul Calității, atât din promoția curentă, cât și din promoțiile anterioare. Rata de 



promovabilitate a studenților înscriși la examenul de licență în anul universitar 2020-2021 a 

fost de 100%. Dintre cei 42 de studenți din promoția 2020-2021, în urma susținerii examenului 

de licență, 30,1%  au obținut note mai mari de 9,50.   

Absolvenţii specializării „ Merceologie şi Managementul Calităţii ” deţin un nivel de 

pregătire corespunzător pentru a ocupa un loc de muncă în cadrul firmelor private sau a 

instituțiilor publice ca:  specialist în domeniul calității, auditor în domeniul calităţii, analist 

calitate, consultant în domeniul calității, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în 

comerţ şi marketing , etc. 

Absolvenţii au posibilitatea de a îşi continua studiile în cadrul masteratelor organizate 

de Facultatea de Ştiinţe Economice: în domeniul Administrarea Afacerilor – Administrarea,  

Finanţarea Proiectelor de Dezvoltare, Strategii în Afaceri Internaţionale și Adminstrarea 

Afacerilor în Industria de Petrol și Gaze,  în domeniul Management - Managementul Sectorului 

Public, Managementul Sistemelor Microeconomice, Managementul Sistemului Bancar, 

respectiv în domeniul Contabilitate- Contabilitate, Fiscalitate și Audit, ori în domeniul 

Informatică Economică- Tehnologii Informatice pentru Afaceri. 

 În concluzie, se poate aprecia că activitatea desfăşurată în cadrul programului de studii 

„Merceologie şi Managementul Calităţii” se realizează în conformitate cu misiunea şi 

obiectivele stabilite, respectând toate regulamentele în vigoare, astfel că putem aprecia că 

misiunea acestuia a fost îndeplinită. 
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