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Competențe: 

C1.5. Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcționarea organizației. 

C2.5. Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor și politicilor organizaționale. 

C3.4. Evaluarea critic-constructivă a funcționării  sistemului managerial și a subsistemelor sale. 

C4.5. Realizarea de studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control-

evaluare în organizații. 

C5.5. Dezvoltarea și implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizații 

C6.3. Aplicarea de metode, tehnici și proceduri pentru utilizarea bazelor de date, informații și 

cunoștințe în procesul managerial. 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale 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. 

CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 

tehnicilor de învațare pentru propria dezvoltare. 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Valabil începând cu anul universitar 2015 – 2016 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea disciplinei 

Activități didactice Nr. 

credite  

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. Economia sectorului de sănătate 26 22 - - - 6 E 

2. Managementul strategic al organizațiilor  26 22 - - - 6 E 

3. Managementul resurselor umane 26 14 - - - 5 E 

4. Managementul achizițiilor publice în sistemul sanitar 26 14 - - - 5 E 

5. Management financiar în sistemul de sănătate 26 22 - - - 6 E 

6. Aspecte contabile specifice sistemului sanitar 16 - - 16 - 4 P 

7. Managementul unităților sanitare 26 22 - - - 6 E 

8. Managementul calității în sectorul de sănătate  26 14 - - - 5 E 

9. Metode de analiză și prognoză în sistemul sanitar 20 12 - - - 4 V 

10. Etică și legislație sanitară 26 14 - - - 5 V 

11. Cercetare și elaborarea lucrării de absolvire - - - 64 - 8 P 

Total ore / Total credite 
244 156 - 80 - 

60  
7 E + 2 V 

+ 2 P 480 
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