.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ.

Universitatea de Vest din Timişoara, doreşte să răspundă cât mai bine nevoilor de formare şi
de perfecţionare profesională a managerilor şi a angajaţilor agenţilor economici, atât din mediul public cât
şi cel privat.

COMUNICAT
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA prin FACULTATEA DE ECONOMIE
ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR, în anul universitar 2018/2019, organizează şi face înscrieri
la PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ:
“MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL”.
Acest program postuniversitar, se adresează absolvenţilor care au finalizat cu diplomă cel puţin
studiile universitare de licenţă sau echivalente – indiferent de profilul specializării, şi care au activităţi sau
sunt implicaţi în administrarea şi managementul organizaţiilor sau care doresc această formă de
perfecţionare.
Programul cuprinde următoarele module: Leadership şi management ● Management strategic ●
Marketing strategic ● Managementul schimbării organizaţionale ● Managementul resurselor umane ●
Managementul costurilor/Controlling ● Inovare organizaţională ● Managementul lanţului logistic ● Etică şi
responsabilitate socială în afaceri ● Management intercultural ● Negociere şi comunicare în afaceri ●
Managementul proiectelor.
*

Corespunzător standardelor RNCIS, programul oferă absolvenţilor însuşirea şi dezvoltarea
următoarelor competenţe profesionale:
 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei;
 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi
politici organizaţionale;
 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare,
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei;
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale;
 Explicarea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a
subsistemelor sale;
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor
sale.
**
Planul de învăţământ cuprinde în total 252 de ore de curs, seminarii şi aplicaţii practice. Număr
total de credite: 30. În ajutorul fiecărui cursant se oferă suport de curs.
***

Finalizarea cursurilor se realizează printr-un colocviu. Absolvenţilor li se vor acorda un
Certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului, eliberat de Universitatea de
Vest din Timişoara, sub egida Ministerului Educaţiei Naționale însoţit de un Supliment descriptiv.
Pentru înscriere sunt necesare: copie după diploma de licenţă; actul de identitate (B.I./C.I. - fotocopie);
certificat de naştere (copie); certificat de căsătorie (dacă este cazul – fotocopie); fişă de înscriere; trei poze
format ¾ cm, un dosar plic.
Informaţii se pot obţine la sediul Departamentului de Educaţie Continuă Învăţământ la
Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DECIDFR) al UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA, Bulevardul
Vasile Pârvan, nr. 4, etaj 7, sala 704 D, telefon: 0256/592258 de luni până vineri, între orele 8-16. Adresă
internet: http://www.decidfr.uvt.ro E-mail: decidfr@e-uvt.ro.
PAGINA | 1
B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Tel.: +4 0256-592.257, E-mail: decidfr@e-uvt.ro, www.decidfr.uvt.ro.
Telefon: 0

.

256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/

