Act. 2.1. Negocierea și semnarea a 18 convenții de practică [CP], organizarea târgului de oferte
de practică

Prezentarea specializării MP – competențe, curriculum, oportunități de carieră,
numărul de studenți, specificul practicii
Specializarea MP, Management performant: Misiunea programului de master Management
performant este de a pregăti profesioniști în domeniul managementului organizațional, în
vederea obținerii de performanță în companii internaţionale (iniţial pe o poziţie de debutant dar
cu perspective de a ocupa poziţii de manager de echipă/team leader, respectiv manager de
departament/serviciu etc.), în companii mici şi mijlocii (pe poziţii de manager de echipă/team
leader, respectiv manager de nivel mediu cu perspective de a ocupa poziţii de manager de
organizaţie), precum și în propria firmă.
Competenţe profesionale:
-

Furnizarea de expertiză în analiza teoriilor managementului organizațional, într-o
abordare multidisciplinară, accentul fiind pus pe competențele manageriale respectiv
antreprenoriale.

-

Oferirea de consultanţă în domeniul managementului organizațional, cu aplicații specifice
în

aria

managementului

resurselor umane, a managementului financiar, a

managementului de proiecte respectiv a dezvoltării organizaționale.

-

Oferirea de consultanţă în domeniul antreprenoriatului, cu aplicații specifice în aria
finanțelor antreprenoriale și a planului de afaceri.

-

Comunicarea orală şi scrisă în limba programului de studiu (și într-o altă limbă de circulație
internațională) a cunoștințelor de specialitate din aria managementului organizațional.

-

Integrarea profesională în companii implicate activ pe piața națională și internațională.
Competenţe transversale:

-

Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin
utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională.

-

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare
diverselor paliere ierarhice.

-

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și
adaptabilității la cerințele pieței muncii.
Curriculum
Specializarea MP are un curriculum corelat cu competențele prezentate mai sus, iar

disciplinele incluse aici sunt: Economie managerială, UE în economia globală, Contabilitate
managerială aplicată, Instrumente informatice pentru analiza de date, Finanțe antreprenoriale,
Comportament organizational, Strategii de marketing și inovare, Comunicare managerială,
Analiza pieței muncii, Antreprenoriat și management de proiecte, Monitorizare, evaluare, audit,
Team leadership. Dezvoltarea abilităților manageriale, Etică și integritate academică, Diplomație
în afaceri, Crisis communication, Dezvoltare profesională și program aplicativ de traning, Business
plans, Cercetare științifică pentru elaborarea lucrării de disertație, Strategii internaționale de
branding.

Oportunități de carieră
Absolvenţii specializării “Management Performant” pot să devină specialişti în următoarele
domenii:
-

Companii multinaţionale;

-

IMM-uri;

-

Educaţie;

-

Managementul ONG-urilor;

-

Consultanţă şi think-tank-uri;

-

Structuri administrative ale UE;

-

Administraţie publică (locală, regională sau naţională)
Numărul de studenți/specializare

Specializarea MP are 31 studenți în anul I.
Specializarea MP are 15 studenți în anul II.
Specificul practicii
Practica este cuprinsă în planurile de învăţământ, este obligatorie, evaluată cu notă și are
credite. Specializarea Management performant are ca obiective centrale dezvoltarea bazei
teoretice asimilată în timpul anilor de studiu din facultate, precum și dobândirea abilităţilor
practice de management folosind jocul de rol, exerciţiul aplicat, studiul de caz etc. Partea aplicată
a acestui masterat, susţinută în cadrul orelor de seminarii, respectiv cu ajutorul profesioniștilor
invitați (team lideri în multinaționale, manageri de companii, antreprenori etc.) este consolidată
de programul de internship obligatoriu, în cadrul căruia studenţii sunt implicaţi activ în activităţile
presupuse de procesul de management al organizaţiei în cauză. Ca atare, specificul practicii
prevede impolicarea în activități strâns legate de aceste obiective. Masteranzii vor beneficia de

un tutore de practică, din cadrul firmei unde își va realiza programul aplicativ de training.
Supervizorul de practică va urmări activitatea studenților, prin vizite de monitorizare și va evalua
rezultatele acestui internship, prin conținutul porfoliului de practică respectiv prin colocviul
susținut de masteranzi

