UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR

PROGRAMA ANALITICA
Denumirea
disciplinei

PLANIFICARE ŞI PREVIZIUNE ÎN AFACERI

Codul disciplinei

Semestrul

I
V

Numărul de credite

8

Facultatea

FACULTATEA DE
MANAGEMENT TURISTIC ŞI
COMERCIAL

Numărul orelor pe semestru/activitati

Domeniul

Administrarea afacerilor

Total

SI

TC

AT

AA

Programul de
master

Administrarea şi negocierea în afaceri

56

28

28

-

-

Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE – economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională (la alegere), DL-liber aleasă
(facultativă)

Discipline

Obligatorii

Anterioare

(condiţionate)
Recomandate

Management,Management strategic

Sisteme informatice;
Instrumente statistice utilizate în administrarea afacerilor

DI

Obiective
Cunoaşterea de către studenţi a locului şi rolului previziunii şi planificării în
administrarea afacerilor.

Competenţe
generale şi
specifice

Cunoaşterea şi înţelegerea (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice
disciplinei)


cunoaşterea noţiunii de previziune;



cunoaşterea noţiunii de planificare;



cunoaşterea rolului previziunii şi planificării;



cunoaşterea metodelor şi tehnicilor specifice;

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese,
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)


utilizarea unui limbaj specific economic;



definirea corectă a previziunii şi planificării;



explicarea rolului previziunii şi planificării în administrarea afacerii;



explicarea metodologiei activităţii de previziune;



posibilitatea planificării afacerii;

Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea actvităţilor practice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)

-



aplicarea metodelor şi tehnicilor de previziune;



aplicarea indicatorilor previziunii;

Atitudinale (manifestarea uniei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul.......... / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile domeniului/
angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane/participarea la propria dezvoltare
profesională.


formarea capacităţii de analiză a activităţii firmei şi de previziune şi planificare
a acesteia;



formarea capacităţii de anticipare a evoluţiei condiţiilor în care se va afla firma;



forrmarea capacităţii de aplicare a metodelor de previziune şi interpretare a
rezultatelor.

-

Conţinut

-

(descriptori)

-

-

Definirea conceptelor de previziune şi planificare
-

definirea previziunii sau prognozei;

-

definirea planificării;

-

clasificarea prognozelor;

-

planificarea ca mijloc de gestiune şi control al riscurilor afacerii;

Tendinţe şi curente în gândirea previzională
-

curente de idei;

-

gândirea prospectivă, o condiţie obligatorie a administrării
afacerii;

-

previziunea şi piaţa;

Administrarea afacerii şi previziunea;
-

rolul previziunii în managementul firmei;

-

abordarea previziunii în practica administrării firmei;

Previziunea ciclurilor de afaceri;

-

- indicatori de anticipare;

-

- indici de dinamică şi de ciclicitate;

-

Previziunea preliminară
- metode utilizate în previziunea preliminară;
Previziunea complexă;

- metode utilizate în previziunea complexă;
-

Rolul previziunii în procesul de planificare a afacerii

Forma de evaluare (E-examen, C –colocviu/test final, LP – lucrări de control)

Bibliografia

E

-activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.

30%

-examen

70%

1.Burtică, M., Introducere în previziunea şi planificarea afacerilor, Ed.Mirton,
Timişoara, 2004;
2. Burtică, M.,(coordinator), Previziune economică.Teorie şi aplicaţii., Ed.Orizonturi
Universitare, Timişoara, 2002;
3. Doval, Elena, Previzunea economică în managementul firmei, Ed.România de
Mâine, Bucureşti, 2007;
4. Popescu, I , (coordonator), Previziunea, premisă a dezvoltării durabile, Ed. România
de Mâine, Bucureşti, 2007 (vol.I , II);
5.Vârlan, G. 9coordonator), Previziune economic, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara,
2006.

Lista materialelor
didactice
necesare

. Burtică, M., Introducere în previziunea şi planificarea afacerilor, Ed.Mirton,
Timişoara, 2004;

Coordonator de
disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Doval, Elena, Previzunea economică în managementul firmei, Ed.România de Mâine,
Bucureşti, 2007

Semnătura

Conf. univ. dr. Sava Cipriana

Legenda: SI-studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA –
activităţi aplicative aplicate
Compatibilitatea internaţională
Texas University
http://econweb.tamu.edu/jansen/class/489/forecastingsyllabus.pdf
Universitatea Lund, Suedia
http://www.ka.lth.se/kursplaner/08_09%20eng/MIO040.html

