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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul riscului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Simion-Melinte Cezar-Petre 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Simion-Melinte Cezar-Petre 

2.4 Modulul de studiu 1/2/3/4/5/6/7/8 2.5 Tipul de evaluare E / V 2.6 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul estimat aferent disciplinei, la programul postuniversitar (in ore fizice) 

Distribuţia fondului de timp Ore 

3.1 Număr de ore de curs ale disciplinei pe parcursul programului postuniversitar  10 

3.2 Număr de ore de seminar ale programului postuniversitar 10 

3.3 Total ore curs şi seminar 20 

3.4 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.5 Documentare în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

3.6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  13 

3.7 Tutoriat  10 

3.8 Examinări 2 

3.9 Alte activităţi: ................................................. - 

3.10 Total ore disciplină 100 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ  superior Academia de Studii Economice Bucureşti 

1.2 Facultatea Management 

1.3 Departamentul Management  

1.4 Domeniul de studii  Management 

1.5 Ciclul de studii Program postuniversitar de formare şi dezvoltare 

profesională continuă 

1.6 Programul de studii Managementul informatiei in afaceri 

4. Precondiţii  

4.1 De curriculum  Studii de licenţă absolvite 

4.2 De competenţe •Utilizarea instrumentarului matematic şi psihosociologic desprins din timpul 

studiilor de licenţă 

5. Condiţii  

5.1. Privind desfăşurarea cursului   Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu 

echipament de predare multimedia. 

5.2. Privind desfăşurarea 

seminarului/laboratorului    
 Seminariile se derulează în săli cu echipament 

multimedia 

5. Competeţe specifice acumulate  

5.1 Competenţe profesionale 

C3.1  Aplicarea unoi proces formalizat de managementul riscului in derularea 

afacerilor; 

 Identificarea si analiza riscurilor in  afaceri; 

 Fundamentarea deciziilor de raspuns la riscurilor informationale in afaceri. 

5.2 Competenţe transversale 

http://www.ase.ro/
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8. Conţinut 

8.1 Cursuri Metode de predare Observaţii 

1. Abordari ale conceptului de risc in economie si 

afaceri.  

Prelegerea / 

Problematizarea 
- 

2.Tipologia riscurilor in afaceri. Particularitatile 

riscurilor informationale in afaceri. 

Prelegerea / 

Problematizarea 
- 

3. Procesul de managementul riscului.Metodologii 

specifice. 

Prelegerea / 

Problematizarea 
- 

4. Metode de identificare a riscului Prelegerea / 

Problematizarea 
- 

5. Metode si tehnici de analiza riscului Prelegerea / 

Problematizarea 
- 

6. Optiuni de raspuns la risc Prelegerea / 

Problematizarea 
- 

Bibliografie : 

1. Ritchie B., Marshall D.,  -  Business risk management, Chapman & Hall, London, 1993 

2.Ong  M.K. – Risk management :  a modern perspective, Elsevier, London, 2006 

3. Simion – Melinte C.P. – Perfectionarea managementului proiectelor in conditii de risc , Editura 

INCD URBAN - INCERC, Bucuresti, 2011 

8.2 Seminarii/laboratoare Metode de predare Observaţii 

1. Abordari ale conceptului de risc in economie si 

afaceri 

Studii de caz. Dezbateri - 

2.Tipologia riscurilor in afaceri. Particularitatile 

riscurilor informationale in afaceri. 

Studii de caz. Baterii de 

teste.Dezbateri. 

- 

3. Procesul de managementul riscului.Metodologii 

specifice. 

Studii de caz. Baterii de 

teste 

- 

4. Metode de identificare a riscului Studii de caz - 

5. Metode si tehnici de analiza riscului 
Studii de caz. 

Problematizare 

- 

6. Optiuni de raspuns la risc 
Studii de caz. Baterii de 

teste 

- 

CT2.2 ................................................. 

7. Obiectivele disciplinei (conform grilei competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dezvoltarea de competenţe privind managementul riscului in 

cadrul organizatiilor 

7.2 Obiectivele specifice   Cunoasterea tipologiei riscurilor informationale in 

afaceri; 

 Asimilarea particularitatilor procesului de 

managementul riscului in afaceri precum si a 

modelelor si metodologiilor specifice utilizate pe 

plan  international; 

 Insusirea  metodelor si tehnicilor de identificare, 

analiza si evaluarea riscurilor; 

 Formarea capacitatii de fundamentare a raspunsului 

la risc. 

http://www.ase.ro/
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Bibliografie : 

1. Ritchie B., Marshall D.,  -  Business risk management, Chapman & Hall, London, 1993 

2.Ong  M.K. – Risk management :  a modern perspective, Elsevier, London, 2006 

3. Simion – Melinte C.P. – Perfectionarea managementului proiectelor in conditii de risc , Editura 

INCD URBAN - INCERC, Bucuresti, 2011 

 

 Discutarea conţinutului disciplinei cu alţi colegi care predau aceeaşi disciplină la alte 

universităţi din ţară şi din state membre ale Uniunii Europene; 

 Consultarea angajatorilor reprezentativi din sfera afacerilor. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din 

nota finală 

10.1 Curs 

Implicare în prelegere cu 

întrebări, comentarii 

Frecvenţa şi calitatea 

intervenţiilor comentariilor  

10 % 

Examen  50% 

10.2 Seminar/laborator 

 Implicare în dezbaterea 

pe baza studiului de caz 

 Frecvenţa şi calitatea 

intervenţiilor 

20 % 

 Răspunsurile la testele 

grilă 

 Frecvenţa la seminarii 20 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obtinerea in seminar a unui punctaj de minim 50% din ponderea acestuia 

 Participarea la cel puţin 50% din activităţile de seminar/laborator 

 

 

 Semnătura decanului 

...........................................................1) 

 

Data avizării  

................... 

Semnătura directorului de departament 

............................................................. 

 

 

 

Data completării 

.......................... 

Semnătura titularului de curs 

............................................. 
 

Semnătura titularului de seminar  

................................................... 
1) numele, semnătura şi ştampila decanului 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinelor cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

http://www.ase.ro/

