







Domeniul de studiu
MANAGEMENT

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
cererea/fişa tip de înscriere
diploma de bacalaureat (original sau copie legalizată);
certificatul de naştere (copie legalizată);
adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
buletin/carte de identitate (copie simplă);
două fotografii color;
chitanţa justificativă taxa de înscriere.

UNIVERSITATEA
”CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
DIN TÂRGU-JIU

CARIERE ÎN DOMENIUL PRIVAT
Manager general; Manager funcțional (de domeniu, pe compartimente); Manager de operaţiuni/produs; Manager proiect; Manager
al calităţii; Asistent manager; Economist; Planificator.

CARIERE ÎN DOMENIUL PUBLIC
Profesor; Manager public; Administrator; Consilier de management; Expert; Inspector; Referent; Auditor; Documentarist; Planificator.

CARIERE ANTREPRENORIALE
Antreprenor/Administrator firmă; Manager proiect; Consultant de
afaceri; Analist; Formator de management.

UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
DIN TÂRGU-JIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor
Telefon: 0728-141171
E-mail: doru.cirnu@yahoo.com
Telefon: 0253-211062
http://www.utgjiu.ro/fsega
https://www.facebook.com/pages/Universitatea-ConstantinBrâncuși-FSEGA

PROGRAME DE STUDIU

Licenţă-Management
Master-Managementul dezvoltării afacerilor
ADMITERE 2016
UNIVERSITATE DE STAT ACREDITATĂ
PROGRAME DE STUDIU ACREDITATE

STUDII

PROGRAM

CAPACITATE
DE
SCOLARIZARE

LICENTĂ

MANAGEMENT

75 LOCURI

MASTERAT MANAGEMENTUL
DEZVOLTARII AFACERILOR

50 LOCURI

 Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare

şi rezolvare de probleme;

 Elaborarea de studii şi rapoarte publicabile

sau aplicabile profesional;
 Capacitatea de a conduce grupuri de lucru
şi de a comunica în contexte dintre cele mai
diverse;
 Capacitatea de a acţiona creativ în
abordarea şi soluţionarea problemelor, de a
evalua obiectiv şi de a comunica rezultate în
mod demonstrativ;
 Abilităţi de conducător şi angajare clară pe
calea propriei dezvoltări profesionale.

COMPETENŢE PROFESIONALE
 Identificarea,








analiza şi gestionarea
elementelor care definesc mediul intern şi
extern al organizaţiei;
Elaborarea şi implementarea de strategii şi
politici ale organizaţiei;
Elaborarea şi implementarea sistemului
managerial şi a subsistemelor sale;
Identificarea, selectarea şi utilizarea
modalităţilor de previzionare, organizare,
coordonare, antrenare şi control-evaluare;
Fundamentarea,
adoptarea
şi
implementarea deciziilor pentru organizaţii;
Utilizarea bazelor de date, informaţii şi
cunoştinţe în aplicarea metodelor,
tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Discipline de studiu
Microeconomie; Macroeconomie; Matematică aplicată în
economie; Dreptul afacerilor; Bazele contabilităţii; Economia întreprinderii; Doctrine economice contemporane, Formare personală şi dezvoltarea carierei, Finanţe
publice, Economie europeană; Contabilitatea financiară;
Economie europeană.
Marketing; Tranzacţiile comerciale, Economie monetară
şi financiară, Preţuri şi Concurenţă, Managementul producţiei, Management operaţional, Managementul serviciilor, Managementul IMM, Managementul inovării, Managementul investiţiilor, Management comparat; Managementul asigurării, . Fiscalitate
Comunicare şi negociere în afaceri, Marketing internaţional, Management financiar, Comportament organizaţional, Logistică şi distribuţia mărfurilor, Antropologie comercială.
Informatică economică, Baze de date, Statistică, Simulări
şi proiecte de management, Managementul calităţii, Audit, Comerţ electronic,
Analiză economico-financiară; Management general;
Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor în afaceri, Management strategic, Limbă străină ,
Fiscalitate
Matematică aplicată în economie; Statistică, Baze de date, Simulări şi priecte de management,

Companiile înțeleg de la an la an mai bine importanța
investițiilor în dezvoltarea angajaților și cresc sumele
alocate acestui segment. Cu toate acestea, eforturile rămân
centrate pe manageri, pentru care sunt investite cele mai
mari sume, în timp ce pregătirea angajaților fără funcții de
conducere se face cu sume mai mici sau prin training
intern.” (Wall Street Journal)

D E P R T A M E N T UL M A NA G E M E N T S I
A D M I N I ST R A R E A A F A C E R I L O R

PROFESIE ȘI COMPETENȚE

COMPETENŢE GENERALE

În cei 23 ani de existenţă, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a devenit o prezenţă activă, recunoscută în mediul educaţional economic.

Coordonator domeniu:
Prof.univ.dr. Cîrnu Doru
Telefon: 0728-141171
E-mail: doru.cirnu@yahoo.com

