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FIŞA DISCIPLINEI
1
 

 

 

1. Date despre program 

 
1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Creştină 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 Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Management 

 

2. Date despre disciplină 

 
2.1 Denumirea disciplinei Logistică M3203 

2.2 Titularul activității de curs  Dr. Veres Lajos  

2.3 Titularul activităţii de  seminar Drd.Hámos Dalma 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 6 

2.6 Tipul de evaluare Examen  

2.7 Regimul disciplinei DS, obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum  Cunoștințe de bază de management 

4.2 de competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, 

Internet 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, 

Internet 

 

1Conform: Ordinul Ministrului nr.5703 din18 oct.2011, anexa 3. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

        

Competenţe 

profesionale 

Formarea şi dezvoltarea de aptitudini necesare în activităţi cu unităţile 

economice internaţionale  

 

Competenţe 

transversale 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

    

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Însuşirea şi folosirea conceptelor, metodelor, tehnicelor şi instrumentelor de 

bază ale Managementului Internaţional;  

  

7.2 Obiectivele 

specifice 

Formarea şi dezvoltarea de aptitudini şi atitudini absolut necesare viitorilor 

absolvenţi în activităţi cu unităţile economice internaţionale  

 

Facilitarea formării unei concepţii moderne privind managementul 

internaţional 

 

8. Conţinuturi 
      

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere în logistică Prelegere 4 ore 

2. Logistica întreprinderii Prelegere 2 ore 

3. Obiectivul logisticii Prelegere 2 ore 

4. Managementul furnizorilor 

  

Prelegere 2 ore 

5. Managementul lanțului de aprovizionare Prelegere 4 ore 

6. Măsurarea performanței Prelegere 2 ore 

7. Satisfacția clientului Prelegere 2 ore 

8. Competivitatea internațională Prelegere 4 ore 

9. Managementul transportului, logistica orașului  Prelegere 4 ore 

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
1. Prezentarea și analizarea activităților organizațiilor de 

logistică din Ungaria și România 

  

colectarea și prelucrarea 

datelor 

4 ore 

2. Prezentarea structurii organizatorice a companiei de logistică 

transnațională aleasă 

 

prezentare   4 ore 

3. Prezentarea strategiilor de logistică ale guvernului maghiar și 

român 

prezentare individuală sau 

de grup 

  4 ore 

4. Vizitarea companiei în România, logistica depozitului aplicat, 

logistica de întreținere, managementul deșeurilor, logistica 

inversă, distribuția 

prezentare individuală sau 

de grup 

 6 ore 

5. Prezentarea unui centru de servicii de logistică în România 
prezentare individuală sau 

de grup 

 4 ore 

 

6.  Studii de caz privind logistica orașului 

prezentare   2 ore 
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 Bibliografie: 

 Szegedi Zoltán:Ellátási lánc menedzsment.Kossuth Kiadó, Budapest, 2012 

 Szegedi Zoltán,Prezenszki József:Logisztika menezsment.Kossuth Kiadó,2005 

 Pezenszki József:Raktározás logisztika.AMEROPA Kiadó.Budapest,2010  

 

 

  

       9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din 

țară şi din străinătate, precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul 

organizațiilor angajatoare. 

 

    10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezumat Notă la examen                  70 % 

10.5 Seminar Progresie Notă practică                  30 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat, dintre care 25% pentru activitatea de seminar şi 

25% la proba de verificare 

 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 

seminar 

…14.09.2019…… 
 

………………………… 
 

 

Data avizării în departament 

 

 

  

                                                    Semnătura directorului de 

                                                            departament 

                                                          

  

 


