
 

   

UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

FACULTATEA: BUSINESS ŞI TURISM      

 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: GEOPOLITICĂ ŞI 

GEOECONOMIE 

 

Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ 

Domeniul de studii universitare de master pe care se fundamentează programul de studii:  

ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: ADMINISTRAREA AFACERILOR,   

Competenţe: C1.2 Explicarea și interpretarea de date și informații din punct de vedere cantitativ și calitativ, 

pentru formularea de argumente și decizii concrete asociate comerțului, turismului și serviciilor, C1.3 

Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate: conceperii, planificării și executarii de activități în 

cadrul firmelor de comerț, turism și servicii, C1.4 Culegerea și prelucrarea din surse documentare alternative și 

din activitatea curentă, pentru evaluarea factorilor care influențează, C1.5 Realizarea de proiecte profesionale 

prin utilizarea conceptelor, principiilor și metodelor specifice domeniului comerț, turism, servicii, C3.2 

Explicarea și interpretarea fenomenelor și proceselor economice specifice comerțului, turismului și serviciilor pe 

baza conceptelor privind cererea și oferta de servicii și a comportamentului consumatorilor, C3.4 Fundamentarea 

de studii și analize, organizatorice și de eficiență a activității firmelor în vederea acordării de consiliere și 

asistență, C5.2 Explicarea funcționării corecte a proceselor sistemului de management al calității și identificarea 

de soluții de asigurare a funcționării normale a acestuia, CT1Aplicarea principiilor, normelor și valorilor de etică 

profersională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, CT2 Identificarea rolurilor 

și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în 

cadrul echipei. 

 

 

 

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 

 

Nr. 

crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 

credite 

disciplină 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. DINAMICI GEOPOLITICE ACTUALE 15 15 - - - 3 E 

2. GEOECONOMIE 15 15 - - - 3 E 

3. ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GEOPOLITIC ACTUAL 15 15 - - - 3 E 

 45 45    9 credite  

Total 90 ore - - - 9 credite  

Examen de certificare a competenţelor  3 credite E 
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