
 

FIŞA DISCIPLINEI  

1. Date despre program 
 

1.1 Instituția de învățământ superior  Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea  Facultatea de Științe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul  Departamentul de Economie  

1.4 Domeniul de studii  Management   

1.5 Ciclul de studii  Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea  Management   

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul strategic M3202 

2.2 Titularul activității de curs Prof.univ.dr.Nábrádi András 

2.3 Titularul activității de seminar Prof.univ.dr.Nábrádi András 

2.4 Anul de studiu III. 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare examen 

2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat 

 

  3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 18 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activități… - 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfășurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector, calculator, tablă 

5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului Sală de curs dotată cu videoproiector, calculator, tablă 
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6. Competențe specifice acumulate 

 

Competențe 

profesionale 

- Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor și a terminologiei de 

specialitate în situații multiple; 

- Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare și diagnosticare a 

firmelor prestatoare de servicii;  

- Explicarea, interpretarea și corelarea factorilor care determină activitățile din firmele 

prestatoare de servicii; 

- Identificarea teoriilor, conceptelor, metodelor și instrumentarului necesare proceselor 

manageriale, în corelație cu activitățile din firmele prestatoare de servicii;  

- Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind activitățile din firmele 

prestatoare de servicii; 

- Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor și politicilor operaționale;  

- Realizarea de studii/lucrări privind funcționarea sistemului din firmele prestatoare de 

servicii și a subsistemelor sale; 

- Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare, 

antrenare și control-evaluare în sistemul din firmele prestatoare de servicii; 

- Evaluarea aplicării modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și 

control-evaluare; 

- Interpretarea fenomenelor, situațiilor și proceselor organizaționale din perspectiva 

sistemului din firmele prestatoare de servicii 

Competențe 

transversale 

- Colaborarea cu membrii colectivului din care face parte în stabilirea sarcinilor și 

responsabilităților inclusiv realizarea unor practici inovative. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- Iniţiere în studiul managementului strategic, însuşirea elementelor teoretice 

fundamentale ale managementului strategic.  
  

 

7.2 Obiectivele specifice - cunoașterea, înțelegerea și explicarea corectă a conceptelor și teoriilor ce 

abordează realitatea managementului strategic; 

- formarea capacității de analiză necesare interpretării în mod științific a 

rolului, locului, particularităților serviciilor și managementului strategic; 

 

 

8. Conţinuturi 
 

 

8.1. Curs (capitole/subcapitole)  Nr. ore/săpt.  



1. Managementul strategic şi competitivitatea strategică. Intenţia şi misiunea 
strategică. Stabilirea strategiei firmei pe baza procesului de benchmarking.  

2. Mediul exterior firmei. Mediul general de acţiune a firmei şi segmentele acestuia.  
3. Mediul ramurii – Modelul celor cinci forţe concurenţiale (Modelul lui M. Porter). 

Mediul concurenţilor.  

4. Rivalitatea şi dinamica competitivităţii. Ordinea (ierarhizarea) acţiunilor şi 

răspunsurilor.  

5. Mediul intern firmei. Resursele şi competenţele firmei. Analiza lanţului valorii. 

Folosirea surselor externe.   

6. Competenţele esenţiale ale firmei. Criterii pentru dobândirea avantajului 

concurenţial. Analiza organizaţională internă a firmei.  

7. Strategii competitive la nivelul afacerilor. Strategia leadershipului în privinţa 

costului. Strategia de diferenţiere.  

8. Strategii competitive la nivelul firmei. Strategia de diversificare corelată şi 

necorelată. Alianţele şi reţelele strategice.  

9. Implementarea strategiei.  
10. Decizii strategice ale firmei. Integrarea verticală.  
11. Planificarea tehnologică. Conţinutul planificării tehnologice. Strategia activităţilor 

de cercetare-dezvoltare.  
12. Capacitatea de producţie a firmei: definire, caracterul dinamic, factorii de  
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influenţă, unităţile de exprimare.  
13. Planificarea producţiei. Conţinutul activităţii de planificare a producţiei.  
14. Planificarea calităţii. Conţinutul procesului de planificare a calităţii. Premise pentru 

realizarea nivelului de calitate dorit.  
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8.2. Seminar     

1. Studiu de caz: Viziunea, intenţia şi misiunea strategică.   
2. Studiu de caz: Analiza mediului exterior al firmei.   

3. Studiu de caz: Analiza situaţiei industriei (ramurii) şi a atractivităţii acestuia.  
4. Studiu de caz: Analiza mediului concurenţial.  
5. Studiu de caz: Analiza resurselor şi competenţelor esenţiale firmei. Analiza 

lanţului valorii.  

6. Studiu de caz: Formularea strategiei la nivelul firmei.  
7. Studiu de caz: Analiza factorilor critici de succes.   
8. Studiu de caz: Strategia de lider în privinţa costului.   
9. Studiu de caz: Strategia de diferenţiere.   
10. Studiu de caz: Strategia de focalizare.  
11. Studiu de caz: Strategii funcţionale.  
12. Studiu de caz: Fuziuni. Alianţe strategice.  
13. Studiu de caz: Implementarea strategiei.  
14. Studiu de caz: Managementul schimbării.  
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9.Bibliografie  

1.  Borza, Anca: Management strategic şi competitivitate în afaceri, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 

2003.  
2.  Antal-Mokos, Zoltán – Balaton, Károly – Drótos, György – Tari Ernő: Stratégia és szervezet, 

Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2005.  
10. 

Forme de activitate  Metode didactice folosite  
Curs  Prezentarea aspectelor teoretice şi a exemplelor relevante  

Seminar  Prezentarea, prelucrarea şi discutarea studiilor de caz, lucru în echipă  

IX.   



Forme de activitate  Evaluare  
(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)  

Procent din 

nota finală  

Examen  oral  50%  

Colocviu  -  -  

Verificare pe parcurs  -  -  

Seminar  scris  50%  
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15.09.2019. 
  

 

 
 
 

Data avizării în departament                                         Semnătura directorului de departament 

 
 

 ………………………………                                                        …………………………….. 

Prof. univ. dr. Fogarasi József 

 
 


