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TEORIA JOCURILOR ÎN AFACERI
Cursul TEORIA JOCURILOR ÎN AFACERI vizează însuşirea de către studenţi a noţiunilor
fundamentale din domeniul Teoriei jocurilor: jucǎtori, informaţii, strategii, rezultatele jucǎtorilor,
soluţii ale jocurilor, jocuri cu o singurǎ rundǎ, jocuri repetate, jocuri de negociere, jocuri de alegere
publicǎ, tipuri de licitaţii.
Competenţele dobândite prin parcurgerea acestei discipline se referă la:
 Iniţierea studenţilor în gândirea strategică a afacerilor;
 Identificarea fenomenelor şi proceselor economice care pot fi analizate prin intermediul Teoriei
jocurilor;
 Deprinderea conceptelor Teoriei jocurilor pentru optimizarea rezultatelor firmelor în sfera
negocierii, managementului, politicii de preţ, încheierii parteneriatelor strategice, poziţionării pe
piaţă etc.
 Modelarea activităţii firmelor în condiţii de concurenţă imperfectă.
Tematica acestui curs este structurată pe unităţi de studiu, logic succedate, cuprinzând
noţiuni esenţiale de Teoria jocurilor, astfel încât să fie atinse obiectivele cursului, după cum
urmează:
Tematica 1: Jucǎtori, informaţii, strategii, rezultate, soluţii ale jocurilor.
Tematica 2: Jocul: definiţie, reprezentare, taxonomie, exemplificare.
Tematica 3: Jocuri simultane cu o singurǎ rundǎ.
Tematica 4: Jocuri secvenţiale cu o singurǎ rundǎ.
Tematica 5: Jocuri repetate.
Tematica 6: Licitaţiile.
Tematica 7: Jocuri bayesiene.
Tematica 8: Jocuri cooperante.
Tematica 9: Jocuri experimentale – consideraţii generale şi repere istorice.
Tematica 10: Jocuri experimentale de negociere.
Tematica 11: Jocuri experimentale cu bunuri publice.
Parcurgerea acestui curs presupune studiu individual şi activităţi aplicative. Metodele
utilizate pe parcursul predării disciplinei sunt: prelegerea interactivă, problematizarea, conversaţia
euristică pe baza unor studii de caz sau a unor materiale multimedia, experimentul, discutarea unor
probleme legate de evoluţia mediului de afaceri naţional şi internaţional. Pe lângă materialele puse
la dispoziţie în formă tipărită, studenţii vor lucra cu informaţiile disponibile pe internet şi cu
platformele web experimentale.

DEZVOLTARE DURABILĂ SI RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ
Ce studiază discilina Dezvoltare durabilă si responsabilitatea corporativă?
Această disciplină este de multă vreme larg raspândita în universitățile din întreaga lume
(dar relativ recentă în planurile noastre de învățământ; a nu se confunda cu dreptul mediului!) și
analizează relația dintre activitatea economică și mediul natural:
- tipuri de interacțiune dintre om și natură,
- consecințe ale acțiunii oamenilor asupra mediului natural,
- responsabilitatea întreprinedrii față de mediu și societate,
- soluții pentru o gestiune mai bună a raportului om-natură ș.a.
Cum putem continua dezvoltarea economică, socială, progresul tehnic și menține, în același
timp, echilibrul natural?
Dezvoltarea durabilă urmărește satisfacearea nevoilor prezentului, fără a compromite
capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Dar:
 Câte firme, mai mici sau mai mari, știu cum să evalueze impactul unui produs ori serviciu
asupra mediului?
 Câte realizează cum o restricțe de mediu poate deveni oportunitate într-un context
concurențial, dominat de incertitudine și dinamism?
 În câte se colectează pentru a fi reciclate hârtia sau sticla?
 Câte înțeleg valoarea economică a unui comportament orientat spre mediu?
 Câte conștientizează care sunt cu adevărat consecințele acțiunilor lor asupra naturii și
societății, diversitatea, amploarea lor în timp și spațiu?
 Câte știu ce înseamnă cu adevărat durabil?
Economia globală s-a mărit de șapte ori din 1950 până in 2000, s-au ridicat standardele de
viață, dar: s-au ars cantităţi enorme de combustibil fosil ieftinit artificial, un proces care
destabilizează clima, ne lovesc valuri de căldură tot mai intense, furtuni mai pustiitoare, calotele de
gheață se topesc, 1 hectar de pădure tropicală, sanctuar al biodiversității și furnizor de servicii vitale
pentru întreaga planetă, se vinde pe câțiva dolari, în timp ce cultura de soia modificată genetic ce ia luat locul susține corporații cu profituri de milioane de dolari. Stațiunile montane nu mai au zăpdă
pentru ski, deșertificarea scoate din circuit mii de hectare de terenuri agricole, defrișările distrug
potențialul turistic în nenumărate locuri, poluarea creează grave probleme ecologice, sociale,
economice.
De ce toate acestea nu sunt reflectate în costuri?
Unde eșuează piata?
Care sunt soluțiile?
Cum pot afacerile sa devina mai verzi, ramanand profitabile?
Ce poti face tu, ca antreprenor, manager sau angajat?

Disciplina Dezvoltare durabilă și responsabilitate corporativă este unul din punctele de
pornire în care vom căuta și dezbate împreună răspunsuri, soluții.

MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR
La ora actuală totul se vinde, așa că, principalul obiectiv al acestui opțional este acela de a facilita
studenților de masterat să își însușească noțiuni legate de vânzarea de bunuri și de servicii.
Managementul vânzărilor dorește să îi ajute pe studenți să aprofundeze noțiuni legate de:
 Tipologii de clienţi
 Tehnici de vânzarea și de abordare a clienţilor
 Procesul de vânzare şi tipuri de vânzări
 Forţa de vânzare: obiective, mărime, structură
 Tipologii de vânzători
 Managementul timpului echipei de vânzare
 Activitatea unui manager de vânzări: organizarea muncii, instruirea şi motivarea
personalului de vânzări, depăşirea rezistenţei la schimbare şi redresarea vânzătorilor
„problemă”
 Cauzele eşecului managerilor de vânzări
Scopul este acela de a ajuta studenții să înțeleagă care sunt cerințele clienților și pornind de la
acestea să se documenteze și să se pregătească în vederea realizării unei discuții de vânzare care să
se și finalizeze.

MANAGEMENTUL LANŢULUI LOGISTIC
Logistica este o componentă a Supply Chain Management şi reprezintă procesul de
planificare, implementare şi control al fluxurilor materiale, de produse, de servicii şi informaţii
relaţionale, de la punctul de origine până la cel de consum, în concordanţă cu cerinţele clienţilor.
Logistica (termen cu conţinut amplu) are în vedere activitatea firmelor producătoare şi
comerciale; acţiunile întreprinse depind de caracteristicile mărfurilor distribuite.
Logistica cuprinde un complex de activităţi ce au ca scop conceperea, realizarea fizică,
organizarea şi optimizarea tuturor fluxurilor din interiorul şi /sau exteriorul unui sistem astfel încât
să se asigure produsul dorit, la clientul desemnat, la costul dorit şi la calitatea dorită de cumpărător.
În acest context, misiunea acestei discipline constă în desfăşurarea unor activităţi didactice
de calitate, care să asigure şi să satisfacă, la nivel superior, pregătirea studenţilor în domeniul
managementului logisticii.

În concordanţă cu misiunea stabilită obiectivele urmărite sunt:
-

-

Însuşirea cunoştinţelor teoretice care să asigure exercitarea cu profesionalism a funcţiilor
manageriale în domeniul logisticii;
Formarea capacităţilor necesare ocupării diferitelor posturi specifice lanţului logistic:
operator logistică în firme de expediţie marfă, programator al activităţii de transport,
coordonator al activităţilor de transport, etc.;
Formarea unei culturi logistice în vederea afirmării în organizaţii a valorilor centrate pe
performanţă şi competitivitate;
Formarea abilităţilor de proiectare, implementare şi coordonare a unui sistem logistic;
Managerul logistician să devină o persoană importantă în elaborarea strategiei firmei, să
asigure contribuţia funcţiei logisticii la realizarea profiturilor firmei;
Proiectarea unei funcţiuni logistice eficiente, care să răspundă unui mediu dinamic, în relaţie
cu factorii care exercită o influenţă considerabilă asupra modelului şi formei firmei (clienţii,
furnizorii, angajaţii, guvernul, alţi factori strategici, etc.)

-

De ce SOLUŢII SOFTWARE PENTRU IMM-URI?
Pentru că:
 orice companie are posibilitatea de a utiliza instrumente si solutii oferite de industria ITC,
pentru propria dezvoltare si pentru crearea si mentinerea unui avantaj competitiv activ intrun mediu de afaceri globalizat
 cunoaşterea soluŢiilor software specifice derularii activitatii oricarei companii reprezinta
avantaje deosebite pentru orice profesionist al mediului de afaceri
 capacitatea de identificarea, consŢientizare si analiză a oportunităŢilor de adoptare a
solutiilor software integrate, cloud sau mobile cloud, open source vs. comercial, reprezinta
caracteristici deosebit de importante ale unui manager in administrarea unei afaceri
indiferent de marimea sau domeniul sau de activitate
Obiectivele cursului:
 însusirea notiunilor si modului de utilizare a instrumentelor si solutiilor specifice de
dezvoltare si administrare a afacerilor in mediul traditional și in cel digital
 familiarizarea cu infrastructura hardware şi software specifică dezvoltării si administrării
afacerilor;
 înŢelegerea importanŢei și impactului conceptelor de big data, guvernanta datelor,
vizualizarea datelor
 dobândirea cunoştinţelor legate de virtualizare, cloud computing, tehnologii mobile si
mobile cloud computing – care sunt solutiile specifice pentru IMM-uri
 identificarea și consŢientizarea oportunităŢilor de adoptare a solutiilor software open
source vs. comerciale
 identificarea, analiza si utilizarea solutiilor software integrate pentru IMM-uri - EIS, ERP
opensource, comerciale cât si cloud si mobile cloud
 formarea abilităţilor generale de analiză și de adoptare a solutiilor software pentru derularea
activităŢilor specifice IMM-urilor




identificarea si utilizarea aplicatiilor mobile pentru derularea activitatilor IMM-urilor
formarea deprinderilor de
o realizare a aplicaŢiilor de analiza si monitorizare a propriilor activităŢi
o de lucru in mod partajat, cloud, mobile cloud.

COMPORTAMENT ORGANIZATIONAL
Comportamentul organizational este studiul sistemic al comportamentului individual si al
grupurilor în organizatii.
Acesta furnizeaza un set de concepte, principii, reguli si instrumente menite sa ajute
managerii sa explice, previzioneze si controleze comportamentul uman.
Explicarea. Daca dorim sa întelegem un fenomen, trebuie sa începem prin a-l explica. De
exemplu, daca explicatia pentru o rata înalta a rulajului de personal este nivelul mic de salarizare
sau o munca inadecvata, managerii vor lua masuri pentru a corecta acest comportament în viitor.
Previzionarea se concentreaza asupra evenimentelor viitoare. Pe baza cunoasterii
comportamentului organizational, managerii pot previziona anumite raspunsuri comportamentale
în raport cu schimbarile. Astfel, un manager poate anticipa ce abordare va genera cel mai mic grad
de rezistenta a angajatilor si va folosi aceste informatii pentru luarea unei decizii.
Comportamentul organizational ofera tehnici care faciliteaza controlul oamenilor. Cu toate
ca societatea moderna are la baza conceptul libertatii individului, controlul comportamentului este
privit de manageri ca un instrument valoros oferit de comportamentul organizational în obtinerea
eficientei.
Cadrul pentru întelegerea comportamentului angajatilor în organizatii are trei componente
de baza:
a) Procese Individuale: valori, personalitati si atitudini, perceptii si atribuire, invatare,
motivatie.
b) Procese interpersonale si de grup: leadership, comunicare interpersonala, putere, conflict
si negocieri, dinamica în interiorul grupurilor si între grupuri, luarea deciziilor în grup.
c) Procese Organizationale: schimbare organizationala, cultura organizationala, structura
organizatiei.
Comportamentul unei persoane este diferit atunci când rezolva o problema cunsocuta sau
una complet noua si depinde de modul de recompensare, de stilul de conducere al superiorului sau
de modul de rezolvare a conflictelor practicat de management.

