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PRACTICA DE DOCUMENTARE PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE LICENȚĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Modelarea și tehnologia confecțiilor din piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și management în industria ușoară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV  (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

8; 
10. E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Practice/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120      

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Management general, Managementul resurselor umane, Management 
operațional, Marketing, Managementul performanței, Economia 
producerii, Sisteme informaționale în management, Logistica, Proiectarea 
fluxurilor tehnologice, Bazele antreprenoriatului, Managementul calității, 
Securitatea și sănătatea în muncă, Analiza activității economice 

Conform competențelor Cunoștințe despre activitățile de management, motivarea personalului, 
marketing,  metode și forme de comunicare, stiluri de comportament, 
roluri în echipe, metode de studiu a proceselor de muncă  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Activități practice Practica de documentare pentru elaborarea proiectului de licență se desfășoară în cadrul 
unei întreprinderi de producție din domeniul Industriei ușoare, în care se atestă existența 
sistemului de management. Întreprinderea ca bază de practică este aleasă de către 
student și coordonată cu conducătorul proiectului de licență.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul managerial pentru 
soluționarea problemelor existente în intreprindere, la nivel de procese  

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul proceselor organizatorice și de 
gestiune 

 Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării managementului proceselor 
organizaționale și de gestiune din întreprindere 

 Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului proceselor, sistemelor de 
producție  

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru managementul proceselor, sistemelor de 
producție și afacerilor  în confecții 

 Culegere, analiză și interpretare de date în scopul evaluării managementului proceselor 
de producție și afacerilor 

 Management inovativ al proceselor și sistemelor de producție în confecții. 

Competențe 
transversale 

 Aplicarea principiilor liderismului în conducerea grupurilor de lucru. 
 Activitatea în condiții de colaborare, colegialitate, empatie, compasiune în relațiile cu 
colegiii și subalternii.  
 Desfășurarea activității în condiții de auto - disciplină, flexibilitate și adaptabilitate. 
 Aplicarea consecventă a cunoștințelor existente în scopul realizării obiectivelor 
organizaționale.  
 Utilizarea etică a informațiilor procesate în cadrul activității de muncă. 
 Autoevaluarea necesității de pregătire, dezvoltarea capacitatății de a învăța independent. 
 Angajarea activă în procesul de învățare continuă. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Consolidarea cunoștințelor teoretice dobândite în procesul de studii și aplicarea 
acestora pentru soluționarea problematicii tezei de licență 

Obiectivele specifice - Argumentarea practică a noţiunilor teoretice din cadrul disciplinelor de specialitate. 
- Obţinerea de abilităţi profesionale manageriale necesare activării în cadrul 

întreprinderilor de producţie. 
- Iniţierea în procesul de luare a deciziilor manageriale în cadrul întreprinderilor 

industriale. 
- Familiarizarea cu documentaţia de producţie şi financiară, necesară pentru 

evaluarea nivelului de organizare a producţiei. 
- Obţinerea de abilităţi practice în elaborarea programelor de marketing, a planurilor 

de organizare ştiinţifică a muncii. 
- Familiarizarea cu activităţi ale managementului resurselor umane din 

întreprindere. 
- Evaluarea sortimentelor și a calității producției. 
- Studiul și analiza proceselor de pregătire a producției. 
- Studiul și analiza procesului de planificare a producției și de desfacere. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de zile 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Activități 

Familiarizarea cu întreprinderea şi elaborarea, împreună cu conducătorul practicii 
de la întreprindere, a planului calendaristic pe întreaga perioadă  

1 1 

Desfăşurarea practicii conform programului  18 18 
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Finalizarea raportului privind practica  2 2 

Total: 21 21 
 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Bernaz L. Indicații metodice pentru practica de documentare la Teza de licență. Ed. UTM, 
Chișinău, 2006. 
2. Cole A. Management. Teorie și practică. Ed. Știința, București, 2006. 
3. Gheorghiță M. Economia întreprinderilor industriale. Ed. Cuvîntul-ABC, Chișinău, 2011. 
4. Cotelnic A. Managementul activităţii de producţie. Ed. Evrica, Chişinău, 2003. 
5. Cole G. A. Managementul personalului.  Ed. Codecs S.A., Bucureşti, 2000. 
6. Bugaian L. şi alţii, Antreprenoriat. Inițierea afacerii, Chişinău: UTM. 2010. 
7. Țiriulnicova N. Analiza rapoartelor financiare. Chișinău, Asociația Obștească,, ACAP RM, 
2011. 

Suplimentare  
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

- - - 100% 

Standard minim de performanţă 

Raportul privind stagiul de practică. 
Realizarea în proporție de 50% a obiectivelor planificate. 
 


