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A. Programul  de studii 
 
Numele programului de 
studii 

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 

Tipul programului 
(Licenţă/ Master/ Doctoral/ 
Post-Doctoral) 

Master  

Directorul/responsabilul 
programului  (nume, 
prenume, grad didactic) 

Razvan Nistor, prof. dr. 

Domeniul programului Management 
Adresa paginii web a 
programului 

 

Adresa e-mail a directorului razvan.nistor@econ.ubbcluj.ro 
 
B. Obiectivele programului  (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
Programul isi propune sa dezvolte urmatoarele competente: 

1. Competenţe generale 
• Elaborarea de diagnoze şi planuri de afaceri. 
• Capacitatea de a proiecta, dezvolta şi implementa sisteme integrate de management. 
• Dezvoltarea capacităţii de a formula analize şi opinii asupra strategiilor internaţionale 
adoptate de firme. 
• Capacitatea de a lucra performant în echipe complexe şi multiculturale în timpul 
elaborării materialelor pentru seminarii şi a proiectelor pe discipline; 
• Formarea de deprinderi de execuţie în afacerile care se realizează pe piaţa regională sau 
mondială. 
• Completarea şi adâncirea cunoştinţelor în domeniul  economie si afaceri economice 
internaţionale; 

2. Competenţe specifice 
- Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi ideilor specifice managementului 

international în contextul globalizării competiţiei. 
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- Înţelegerea şi evaluarea  mediilor economice multiculturale şi capacitatea de a negocia şi a 
asista luarea de decizii de afaceri în astfel de medii. 

- Înţelegerea, iniţierea şi dezvoltarea independentă sau în colaborare cu alţi specialişti de 
activităţi antreprenoriale. 

- Comunicarea profesională de afaceri scrisă şi verbală într-o a doua limbă de circulaţie 
internaţională. 

- Capacitatea de a utiliza tehnologiile informaţionale specifice activitatilor de  management 
internaţional; 

- Capacitatea de identificare şi structurare a informaţiilor cu privire la procesele economice 
internaţionale; 

- Capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale şi 
de lucru în echipă. 

C. Cadre  didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: 
 
Numele şi prenumele, 
grad did.  

Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura 

Radu Cocean, lector dr. FSEGA, Catedra de 
Marketing 

Marketing international   

Codruta Fat, conf.dr.  FSEGA, Catedra de 
Finante 

Finante internationale  

Dorina Lazar, conf. dr. FSEGA, Catedra de 
Statistica, 
Matematica, 
Previziuni 

Metode cantitative in economie, 
finante si management 

 

Dana Bako, conf.dr. FSEGA, Catedra de 
Economie politica 

Probleme ale economiei mondiale  

Delia Marga, conf.dr. FSEGA, Catedra de 
limbi moderne si 
comunicare in 
afaceri 

Comunicare interculturala in afaceri  

Catalin Postelnicu, 
conf.dr. 

FSEGA, Catedra de 
Economie politica 

Gestionarea activelor  

Dumitru Matis, prof.dr. FSEGA, Catedra de 
Contabilitate 

Standarde de raportare financiar-
contabila 

 

Dan Lungescu, lector dr. FSEGA, Catedra de 
Management 

Leadership in organizatii  

Ciprian Paun, lector dr. FSEGA, Catedra de 
Economie politica 

Dreptul international al afacerilor  

Mihaela Lutas, prof.dr. FSEGA, Catedra de 
Economie politica 

Politici economice europene  

Octavian Jula, lector dr. FSEGA, Catedra de 
Economie politica 

Guvernanta corporatista  

Anca Borza, prof.dr. FSEGA, Catedra de 
Management 

Strategii internationale  

Codruta Osoian, conf.dr. FSEGA, Catedra de 
Management 

Inteligenta emotionala si 
interpersonala 

 

Horea Tulai, conf.dr. FSEGA, Catedra de 
Finante 

Plasamente de capital  

Alexandra Mutiu, conf.dr. FSEGA, Catedra de 
Contabilitate 

Control de gestiune  

Razvan Nistor, prof.dr. FSEGA, Catedra de 
Management 

Managementul proiectelor  

Anca Borza, prof.dr. FSEGA, Catedra de 
Management 

Practica - Strategii internationale  

 2



 3

D.  Studenţi în program 

1. în cazul unui program de licenta sau masterat:  nr. studenti înmatriculaţi 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. studenti  

romani 

   22 33 

Nr. studenti 

internaţionali 

    2 

  

 
F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program 

 
 
 
 

 

Data: 18.03.2010       Semnătura directorului 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate: 

Decan, 
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