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I. INFORMAŢII GENERALE
Universitatea Spiru Haret
La 19 ianuarie 1991 a luat fiinţă Fundaţia România de Mâine, instituţie social-umanistă de cultură,
ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice nr.
21/1924 şi, în cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 15 facultăţi cu 101 de programe de studii
universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale,
48 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS si 98 de programe
postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua avizate de catre Ministerul Educatiei
Nationale
Universitatea Spiru Haret a obţinut, în urma evaluării instituţionale efectuată de către Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii, calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.
Facultatea de ştiinţe juridice, economice şi administrative Brașov
Facultatea de Ştiinţe juridice, economice şi administrative Braşov a luat fiinţă în anul 2015, prin
fuzionarea a două facultăţi: Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative şi Facultatea de
Management, ambele din Braşov.
II. STUDII POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ
Studiile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă organizate la Facultatea de
Management Braşov se desfăşoară în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Ordinului
Ministrului nr. 3163/2012 şi aprobării Ministerului Educaţiei naţionale nr. 28968/20.02.2012.
Toate cele 12 programe de studii postuniversitare oferite fac parte din domeniul de licenţă acreditat
Management.
Cui se adresează?
Pot urma programe de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţi de licenţă sau master
cu loc de muncă sau aplicanţi pentru un loc de muncă în orice departament sau management superior.
Modalitatea de înscriere şi admitere
Înscrierile se fac pe parcursul întregului an universitar. Fiecare program începe în momentul
formării unei grupe de minimum 25 cursanţi. Admiterea se face prin selecţie după dosar şi interviu.
Organizarea cursurilor
Programele sunt flexibile. Cursurile se predau, de regulă, în week-end.
Modalitatea de finalizare a studiilor
Cursurile se finalizează prin examen oral, cu comisie formată din 3 persoane, pentru susţinerea unei
lucrări scrise elaborate pe baza cunoştinţelor acumulate.
Absolvenţii primesc un Certificat de absolvire a programului postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă, aprobat de Ministerul Educaţiei naţionale.
INFORMAŢII
Braşov, Strada Turnului, nr.7
Tel: 0268 548044; 0268 548223; 0268-548045; Fax: 0268 548045
e-mail: ushm_bv@spiruharet.ro

Oferta Facultăţii de ştiinţe juridice, economice şi administrative Braşov
Privind programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă, în domeniul economic
Nr.
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Lei/
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MPI

180

20

1400

MDRO

180

20

1400

MPE

180

20

1400

MPIE

90

10

800

SEMM

90

10

800

MAC

90

10

800

MAT

90

10

800

MSSP

40

4

400

MB

40

4

400

Managementul proiectelor de investiţii

1

Disipline: Managementul proceselor de modernizare şi
retehnologizare a organizaţiilor; Procesul de management în proiecte
de investiţii; Gestiunea strategică a resurselor în proiectele de
investiţii; Evaluarea proiectelor de investiţii. Indicatori specifici de
eficienţă economică; Metodologia de evaluare a riscurilor în
proiectele de investiţii; Managementul mediului în proiectele de
investiţii; Tehnologia informaţiei pentru simularea deciziilor de
investiţii. Analiza de sensibilitate. Analiza cost-beneficiu în proiecte
de investiţii

Management
organizaţional

2

în

design

şi

reengineering

Discipline: Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale;
Restructurare,
design
şi
re-engineering
organizaţional;
Managementul calităţii proceselor în procesul de restructurare
organizaţională; Managementul alocării resurselor în procesul de
restructurare
organizaţională;
Managementul
restructurării
personalului organizaţiei; Managementul schimbării culturii
organizaţionale; Riscurile în re-engineering organizaţional;
Managementul conflictelor în procesul de restructurare
organizaţională

Managementul proiectelor europene
3

Discipline: Programe şi Fonduri ale U.E; Accesarea şi finanţarea
fondurilor europene; Evaluarea proiectelor comunitare; Strategii
manageriale de proiectare; Managementul calităţii în proiectele
europene;
Managementul proiectelor de mediu şi dezvoltare rurală;
Managementul proiectelor de dezvoltare regională; Managementul
proiectelor de achiziţii publice

Managementul
europene
4

personalului

pentru

instituţii

Discipline: Geopolitica europeană. Organizarea şi funcţionarea
instituţiilor europene; Cultura şi etica managerială în instituţiile
europene; Managementul strategic al personalului în instituţii
europene; Managementul formării personalului pentru instituţii
europene; Psiho-sociologie managerială pentru instituţii europene.
Teste psihometrice

Strategii europene în managementul mediului
5

Discipline: Dezvoltarea durabilă strategică în Europa; Managementul
mediului pentru dezvoltare durabilă; Strategii de protecţie a mediului
pentru dezvoltare durabilă; Politici europene şi naţionale de protecţie
a mediului; Sisteme şi standarde de protecţie a mediului

Management şi antreprenoriat în comerţ
6

Discipline: Antreprenoriat şi inovare în firmele de comerţ;
Managementul
şi evaluarea factorilor de mediu în comerţ;
Managementul marketing-ului şi logisticii în comerţ ; Strategii
manageriale în firmele de comerţ; Algoritmul elaborării planului de
afaceri în firmele de comerţ

Managementul afacerilor în turism
7

Discipline: Antreprenoriat, inovare şi evaluarea factorilor de mediu
în turism; Planificarea activităţilor specifice industriei turismului;
Management şi marketing în firmele din turism; Tehnici de
comunicare în firmele din turism; Previzionarea bugetului în firmele
din turism

Managementul securităţii şi sănătăţii personalului
8

Discipline: Procesul de management al sănătăţii şi securităţii
personalului; Politica europeană privind flexisecuritatea; Evaluarea
riscurilor şi vulnerabilităţilor mediului de lucru; Standardul
managementului securităţii personalului (ISO EC 17799/2000)

Managementul brandului
9

Discipline: Brand şi branding în managementul organizaţiei;
Managementul proiectării brandului; Implementarea şi evaluarea
brandului; Lansarea şi menţinerea brandului pe piaţă

Managementul comerţului electronic
10

Discipline: Managementul comerţului electronic; Software pentru
comerţul electronic; Soluţii integrate pentru comerţ electronic;
Promovarea produselor şi serviciilor pe internet

MCE

40

4

400

MPM

40

4

400

SMIT

40

4

400

Managementul planului de marketing
11

Discipline: Analiza pieţei pentru planul de marketing; Analiza
canalelor de distribuţie şi tehnici de promovare; Mnagementul
planului de marketing; Bugetul de marketing

Strategii
de
transporturilor
12

management

în

industria

Discipline: Strategii manageriale în transportul de călători; Strategii
manageriale în transportul de mărfuri; Strategii de piaţă în
transporturi; Strategii şi tehnici de management pentru
implementarea eficientă a transporturilor
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