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AVIZAT MECTS: 

 
 

UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

FACULTATEA: MANAGEMENT      

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE 

COMUNICARE ŞI NEGOCIERE ÎN AFACERI 

Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: MANAGEMENT  

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: MANAGEMENT,  cod RNCIS: 

L070070010 

Competenţe: C1.3 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii bine definite în dinamica 

mediului intern şi extern al organizaţiei, C2.1 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 

politici organizaţionale, C5.1 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional pentru 

organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă), C5.2 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale 
de bază necesare în procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă), C5.3 Aplicarea 

principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 

componentă), C5.4 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii, CT1. Aplicarea principiilor, 
normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă, CT2. Identificarea rolurilor 

şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, CT3. 

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valori-ficarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 
 

 

 

 

 

 

 

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2012-2013 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 

credite 

disciplină 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. ARTA DE A COMUNICA ÎN AFACERI 

 

15 20 - - - 4 E 

2. ARTA DE A NEGOCIA ÎN AFACERI 

 

15 20 - - - 4 E 

3. PERFORMANŢĂ ÎN AFACERI APLICÂND 

PROGRAMAREA NEUROLINGVISTICĂ ŞI ANALIZA 

TRANZACŢIONALĂ 

 

10 10 - - - 4 E 

Total ore 90 ore - - - 12 credite  

Examen de certificare a competenţelor  3 credite E 

 

 

Rector,  

Prof.univ.dr. PAVEL NĂSTASE 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Ion POPA 
 

 

 

 


