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Programul de studii de masterat ANTREPRENORIAT INDUSTRIAL are ca misiune aprofundarea
cunoştinţelor teoretice şi practice şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ale absolvenţilor
programelor de studii de licenţă cât şi ale inginerilor practicieni privind educaţia antreprenorială, vizând
stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, de afaceri inovatoare şi crearea de noi locuri de muncă pentru
calificări în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. Relevanţa cognitivă şi profesională a acestui program de
studii este susţinută de conţinutul planului de învăţământ dezvoltat pe parcursul celor 4 semestre, orientat
cu precădere către discipline de cunoaştere avansată în domeniu, adecvate cerinţelor actuale, reflectate de
conţinutul Nomenclatorului Naţional de Calificări.
Baza legală de funcţionare a programului de masterat ANTREPRENORIAT INDUSTRIAL o
constituie H.G. 1418/2006 privind metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă ale ARACIS prin care, Consiliul A.R.A.C.I.S. a acreditat în data de
26.09.2013 acest program de studii universitare de masterat.
Dezvoltarea
continuă
a
competenţelor
antreprenoriale, de inovare şi transfer
tehnologic în scopul creării şi gestionării de
întreprinderi inovative, competitive pe piaţă
Formularea, implementarea şi controlul
strategiei în afaceri, formularea de proiecte de
finanţare şi monitorizarea implementării
acestora, diagnosticarea firmei şi consiliere în
dezvoltarea IMM-urilor competitive
Utilizarea bazelor de date şi a informaticii
procesului decizional în managementul
proiectelor tehnice naţionale
Controlul, asigurarea şi managementul
calităţii totale a proceselor tehnologice
(clasice şi asistate de calculator) şi a
produselor, în scopul luării deciziilor optime în
condiţii de risc ridicat
Aplicarea unor metode şi strategii specifice de
management a mentenanţei echipamentelor
tehnice şi a liniilor de fabricaţie, necesare
executării calitative a noilor produse, fabricate
în întreprinderile inovative
Aplicarea unor tehnici şi proceduri adecvate
pentru evaluarea şi motivarea resursei umane,
găsirea de soluţii creative pentru atenuarea
conflictelor ce apar în mediul organizaţional şi
stimularea comunicării şi a lucrului în echipă
Ocupaţii posibile (după COR): director (administrator) societate comercială, manager în activităţi de:
producţie, turism, resurse umane, relaţii financiare, marketing, conducător firmă (întreprindere) mică, patron
în industria: prelucrătoare şi extractivă, agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit,
construcţii, comerţ, activităţi hoteliere şi restaurante, alimentaţie publică, transporturi şi comunicaţii,
învăţământ, sănătate, sport, informatică, afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale, conducători,
preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii.

