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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
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PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ
MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
Managementul activităților comerciale se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă,
indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au
obţinut diploma respectivă, care își desfășoară activitatea în cadrul unităților comerciale și
care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale specifice conducerii
activităților comerciale. Aboslvind cursurile acestui program, specialiști cu experiență în
domeniul comercial, obțin și își dezvoltă un ansamblu de competențe profesionale,
certificat prin avizul Minisiterului Educației Naționale, necesar ocupării de funcții de
conducere în cadrul unităților comerciale și exercitării responsabilităților specifice, în
condiții de eficiență.
Director program: Prof.univ.dr. Dumitru Gheorghe
Temeiul legal al organizării cursului: Avizul Ministerului Educației Naționale,
Nr.34177/07.03.2013
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Management
Programul de studii acreditat la nivelul facultății, în cadrul căruia se organizează
cursul: Management (HG nr. 493/22.07.2013)
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Durata cursului: 180 ore – organizate potrivit disponibilității de timp a cursanților; Numărul
de credite transferabile: 20
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Management,
cod RNCIS: L070070010
Standardul ocupațional pe care se fundamentează programul: O2 – Director magazin
Ocupații posibile conform COR : Director magazin (cod COR 112021); Conducători de
unități din domeniul comerțului (cod COR 1420);
Sef departament mărfuri
alimentare/nealimentare (cod COR 142007).
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Planul de învățământ (discipline de studiu)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Disciplina
Managementul
organizațiilor
prestatoare de servicii
Planificarea strategică orientată spre
piață
Metode și tehnici specifice în
managementul resurselor umane
Managementul calitatii in cadrul
activităților comerciale
Managementul vânzărilor
Gestionarea elementelor patrimoniale
ale magazinului
Managementul comunicării și raportării
rezultatelor
Managementul echipei
Total ore

Activităţi didactice
C
AP
20
2

Nr.
credite
2

Forma de
evaluare
E

20

3

3

E

20

2

2

E

20

3

3

E

20
20

3
3

3
3

E
E

20

2

2

E

2

2
20

E
-

20
180 ore

Competențe (profesionale și transversale) dezvoltate în cadrul calificării:
C2 - Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei
C 2.2. Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi
politici organizaţionale;
C 2.3. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare,
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei;
C 2.4. Utilizarea de metode şi criterii de evaluare a strategiilor şi politicilor organizaţionale.
C4 - Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare,
coordonare, antrenare şi control-evaluare
C 4.2. Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva
funcţiilor manageriale;
C 4.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare,
coordonare, antrenare şi control-evaluare în organizaţii;
C 4.4. Evaluarea aplicării modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi
control-evaluare.
CT 1 - Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
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Numărul locurilor: formații de studiu de 25 – 30 cursanți;
Modalitatea de desfășurare a admiterii și criteriile de selecție: Interviu – se vor evalua
candidații din punct de vedere al cunoștințelor generale, al abilităților și aptitudinilor
Modalitatea de finalizare a studiilor: Examen de certificare a competențelor profesionale
asimilate de cursanți pe parcursul perioadei de studiu, concretizat în verificarea nivelului de
asimilare a conceptelor teoretice și în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să
verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului.
Tipul de act de studii eliberat cursantului: Certificat de atestare a competențelor
profesionale specifice programului absolvit, avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Ordinului Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea
modelului certificatului de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului
descriptiv (Nr. 5370/2012)
Taxa de studii/cursant: 1.400 lei, plătibilă în 2 rate
Locul desfășurării cursului: Sediul Facultății de Stiinte Juriidice si Stiinte Economice
Constanța, str. Unirii, nr.32 – 34.
Documente necesare la înscriere:
- fişa de înscriere;
- copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalenta acesteia;
- copia legalizată a foii matricole (suplimentului de diplomă) sau echivalenta acesteia;
- copia legalizată a certificatului de naştere;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat
numele;
- copia cărţii de identitate;
- 2 fotografii format ¾.
Program înscrieri: L – V: 08.00 – 16.00 - Secretariatului Facultății de Stiinte Juridice si
Stiinte Economice Constanța
Informații suplimentare:
Telefon: 0241/545015; 0241/541490; 0241/541491;
e-mail: dumitru.gheorghe@spiruharet.ro

