Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
MANAGEMENT
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de licență: Management
admitere-seaa@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 ECTS
Forma de învățământ: Învățământ la distanță
Coordonator program de studii: Prof.univ. dr. Lucian GUGA, lucianguga@unitbv.ro
Competențe și abilități dobândite: Elaborarea și implementarea de strategii și politici ale
organizației; identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern
al organizației prin diagnosticare și analiză SWOT; aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii
profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; identificarea
rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și
muncă eficientă în cadrul echipei.
Scurtă descriere a programului de studii: Obiectivul programului de studii Management îl
constituie pregătirea absolvenților pentru a putea organiza și conduce compartimente ale
organizațiilor economice și/sau sociale, procese și/sau sisteme de management, afaceri, în
conformitate cu prevederile din „Clasificarea ocupațiilor din România” (COR). În acest sens,
studenții beneficiază de o bază materială vastă ce cuprinde săli de curs dotate astfel încât să fie
îndeplinite standardele în vigoare, laboratoare ce dispun de programe informatice adecvate
disciplinelor din planul de învățământ. Studenții au acces la fondul de carte al Bibliotecii
Universității Transilvania, corespunzător disciplinelor din planul de învățământ al programului de
studii, precum și la diverse baze de date electronice internaționale pentru care există abonament.
De asemenea, studenții programului de studii Management pot beneficia de programul de
mobilități internaționale pentru studii ERASMUS.
Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții programului de studii Management pot activa
în societăți cu profil industrial, administrație publică, administrație financiară, învățământ,
cercetare sau pot înființa și administra firme proprii. În cadrul acestor societăți pot ocupa poziții
precum: Manager, Expert/inspector/referent/economist/consultat in management, Manager al
sistemelor de management al calității, Responsabil al managementului responsabilității sociale.

