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FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING

PRACTICA DE SPECIALITATE
anul universitar 2018-2019
anul II
Practica face parte din disciplinele înscrise în planul de învăţământ, iar
nota obţinută la colocviul de practică, condiţionează promovarea anului
de studii (are 3 puncte credit) şi intră în calculul mediei generale.
OBIECTIVELE PRACTICII:
1. Fixarea unor cunoştinţe de specialitate, îndeosebi pentru
disciplinele prevăzute în planul de învâţământ pentru anul II;
2. Dezvoltarea unor abilităţi practice;
3. Cunoaşterea realităţii din cadrul firmei (bazei de practică).
CONŢINUTUL PRACTICII:
A. Cunoştinţe generale
1. Cunoaşterea caracteristicilor tipologice ale firmei: profil de
activitate, grad de dispersie teritorială, complexitatea activităţii;
2. Structura organizatorică a firmei: organigrama, regulamentul de
organizare şi funcţionare, descrierea postului, numărul de nivele
ierarhice, numărul de compartimente, mărimea medie a normei de
conducere, delegarea sarcinilor, autorităţi şi responsabilităţi;
3. Aspecte generale ale sistemului informaţional: număr de
documente, volumul de muncă necesar prelucrării datelor,
mijloacele de prelucrare, aplicaţiile informatice;
4. Organizarea producţiei: modul de amplasare a locurilor de
muncă, prezentarea procesului tehnologic, documentele primare
utilizate în cadrul secţiilor de producţie;
5. Metode de conducere şi de adoptare a deciziilor: conducerea prin
obiective, conducerea prin proiecte, conducerea participativă,
modalităţi de adoptare a deciziilor în condiţii de risc şi
incertitudine;

6. Aspecte generale privind activitatea de marketing a firmei:
reclamă, publicitate, participare la târguri şi expoziţii, sfera
consumatorilor şi a pieţelor, canale de distribuţie, modalităţi de
cercetare a pieţei;
7. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea societăţilor
comerciale, regiilor autonome, instituţiilor.
B. Cunoştinţe de specialitate
1. Se vor aprofunda cunoştinţele de specialitate în cadrul unui
compartiment, de preferinţă: management, prognoză-planificare,
marketing, aprovizionare-desfacere, managementul resurselor
umane, import-export, programarea producţiei, financiarcontabilitate. În cadrul compartimentului se vor aprofunda
următoarele aspecte: legislaţia de bază specifică activităţii
compartimentului, principalele lucrări realizate şi metodologia de
elaborare a lor, principalele documente vehiculate, conţinutul lor
informaţional şi circuitul de prelucrare. Se recomandă ca studenţii
să participe efectiv la elaborarea unor lucrări.
Obligaţiile studenţilor din anul II:
1. Să-şi însuşească problematica privind conţinutul practicii;
2. Să întocmească lucrarea individuală care conţine: prezentarea
profilului bazei de practică, elemente generale privind
managementul şi marketingul bazei de practică, organigrama, fişa
unui post, atribuţiile unui compartiment, inclusiv un set de
documente completate;
3. Să elaboreze o lucrare individuală în care se vor analiza şi
propune soluţii de perfecţionare a uneia din activităţile studiate în
perioada de practică.
Conform structurii anului universitar 2018/2019 PRACTICA DE
SPECIALITATE se desfăşoară în perioada 20.05 – 07.06.2019, timp de 3
săptămâni consecutiv (90 ore), după programul de lucru al bazei de practică.

La susţinerea colocviului de practică
fiecare student va prezenta:
1. O apreciere, sub semnătură şi ştampilă din partea bazei de
practică, din care să rezulte numărul de ore efectuate,
punctualitatea, disciplina, gradul de însuşire a cunoştinţelor
practice şi calificativul propus;
2. Lucrarea individuală elaborată în perioada de practică, care va
conţine: prezentarea profilului de activitate al bazei de practică,
grad de dispersie teritorială, complexitatea activităţii, elemente
generale privind managementul şi marketingul bazei de practică
(structura organizatorică, aspecte generale ale sistemului
informaţional, organigrama producţiei, metode de conducere şi
adoptare a deciziilor, aspecte generale privind activitatea de
marketing), propuneri privind soluţii de perfecţionare a uneia din
activităţile studiate în perioada de practică.
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