CURS POSTUNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE

MANAGEMENTUL PRODUCTIVITĂŢII ŞI COMPETITIVITĂŢII IMM-urilor

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
1. INTRODUCERE
Legăturile de colaborare ale Universităţii “Petru Maior” cu întreprinderile şi instituţiile din
zonă şi din întreaga ţară au permis cunoaşterea necesităţilor legate de asigurarea unei perfecţionări
continue pentru personalul din mediul productive. Multiplele schimbări survenite în domeniul
conducerii ţi organizării producţiei impugn asigurarea unui cadru optim de dezvoltare profesională
pentru cei dornici să-şi completeze şi aprofundeze cunoştinţele dobândite în facultate şi în practica
profesională.
Unui asemenea deziderat îi răspunde afirmativ organizarea şi derularea corespunzătoare a
cursului postuniversitar de perfecţionare în specializarea Managementul productivităţii şi
competitivităţii IMM-urilor. Solicitările în această direcţie sunt reale şi provin din sfera practicii
social-economice. Desfăşurarea unui învăţământ postuniversitar de perfecţionare în Managementul
productivităţii şi competitivităţii IMM-urilor şi al afacerilor poate fi privită şi ca o posibilitate de
continuare a studiilor pentru cei care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele asimilate în sistem LLL.
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş a fost şi continuă să fie un promotor al
educaţiei antreprenoriale, a iniţiativei şi inovaţiei. Cele două apelative „Universitate pentru
comunitate” şi

„Universitatea antreprenorială” vin să întărească aplecarea managementului

universitar şi a cadrelor didactice către problematica antreprenoriatului la nivel regional, naţional şi
internaţional. Efectele acestei atitudini s-au concretizat într-o largă deschidere naţională şi
internaţională, fructificată prin proiectele de colaborare şi prin implicările în acest domeniu. Centrul
de Instruire şi Perfecţionare a fost creat şi se manifestă ca purtător al intereselor universităţii în
domeniul educaţiei continue şi al relaţiei cu mediul economic, rezultatele confirmând o orientare
adecvată şi un management corect.
Ca partener coordonator al proiectului „Antreprenoriat de succes şi întreprinderi
competitive”, alături de 5 parteneri (Institutul de Economie Naţională, Camerele de Comerţ şi
Industrie Mureş, Covasna şi Harghita, partenerul transnaţional DR. KOCHER GmbH), Universitatea
„Petru Maior” din Tîrgu Mureş s-a angajat să finalizeze activităţile din proiect prin lansarea unei
forme de educaţie postuniversitară destinată formării şi perfecţionării managerilor din IMM-uri
absolvenţi de studii de licenţă.
1/4

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul principal al cursului este de a contribui la creşterea competitivităţii, flexibilităţii,
reactivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din judeţele Mureş, Harghita, Covasna.
Disciplinele incluse în cursul postuniversitar de perfecţionare au un puternic conţinut practic,
corpul profesoral fiind caracterizat, în afara unei prestaţii deosebite în plan ştiinţifico-metodologic şi
printr-o vastă experienţă de formatori specialişti în relaţia cu mediul economic.
Obiectivele specializării postuniversitare de perfecţionare în Managementul productivităţii şi
competitivităţii IMM-urilor sunt:
crearea unui climat favorabil mediului economic prin diseminarea la nivelul cursanţilor, a
firmelor şi a instituţiilor din care provin a unor cunoştinţe, tehnici, metode şi proceduri
moderne privind managementul activităţii productive;
crearea unui sistem educaţional pentru cei implicaţi în activitatea productivă menit a
contribui la realizarea unor performanţe superioare într-un mediu concurenţial;
răspunsul la cererea manifestată de cei dornici să urmeze studii care să acopere
necesităţile de dezvoltare profesională.
Derularea procesului didactic va fi asigurată în proporţie de 100 % de cadre didactice cu
gradul didactic de profesor, conferenţiar sau lector doctor, titulare în cadrul Universităţii “Petru
Maior” din Tîrgu Mureş
3. PERIOADA DE AUTOEVALUARE
Redactarea dosarului de autoevaluare s-a efectuat în perioada 30 noiembrie 2009 – 15
ianuarie 2010. Dosarul de autoevaluare se fundamentează pe activitatea ce se desfăşoară în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, cu deosebire în arealul specializărilor de
Management, conform cu planul de învăţământ al specializării postuniversitare propuse.
Întrucât specializarea supusă autoevaluării se va derula în regim de autofinanţare prin taxe
sau fonduri POS-DRU şi întrucât se adresează absolvenţilor de învăţământ superior din întreprinderi
şi instituţii, aceasta va amplifica funcţia antreprenorială a facultăţii şi universităţii.
4. DOCUMENTELE OFICIALE DE ÎNFIINŢARE A SPECIALIZĂRILOR ECONOMICE
Specializarea de învăţământ superior Management, cursuri de zi – 4 ani a fost înfiinţată în
anul universitar 1993/1994, în baza Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 4685/1993 pe baza
solicitării Senatului Universitar exprimată prin adresa nr. 1411/21 decembrie 1992.
În prezent funcţionează specializarea Management, acreditată ARACIS, cursuri de zi, 3 ani,
tip Bologna.
Specializarea de masterat în Managementul Afacerilor este acreditată ARACIS prin
documentul nr. 3633 emis la data de 02.06.2008.

2/4

Centrul de Instruire şi Perfecţionare a fost înfiinţat în anul 2005 pe baza Hotărârii Senatului
Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu Mureş nr. 14/14 aprilie 2005.
5. MISIUNEA SPECIALIZĂRII PRIVITĂ ÎN CONTEXTUL PROFILULUI ŞI AL SPECIALIZĂRILOR
ÎNRUDITE
Cursurile postuniversitare de Managementul productivităţii şi competitivităţii IMM-urilor
prin studii efectuate pe o durată de 1 semestru au ca misiune pregătirea de specialişti în conducerea
activităţilor de producţie din cadrul societăţilor comerciale. Absolvenţii pot înfiinţa şi administra
întreprinderi de producţie cu capital privat, pot desfăşura activităţi de consiliere în domeniul
analizei, proiectării şi exploatării tehnologiilor de producţie specifice nevoilor economiei
concurenţiale. Practic, absolvenţii acestor cursuri vor deţine competenţe în:
proiectarea produselor şi a metodelor de fabricaţie;
analiza productivităţii muncii;
definirea şi organizarea mijloacelor materiale;
asigurarea fiabilităţii execuţiei şi distribuţiei produselor;
motivarea personalului şi integrarea lui în întreprindere;
creşterea flexibilităţii întreprinderilor;
gestionarea elementelor de competitivitate economică.
Însuşirea celor mai moderne teorii şi practici manageriale a metodelor de management al
producţiei şi a utilizării calculatoarelor creează posibilitatea ca fiecare absolvent să devină un bun
specialist apreciat de mediul economic actual.
Misiunea specializării postuniversitare Managementul productivităţii şi competitivităţii IMMurilor este aceea de a pregăti specialişti solicitaţi pe piaţa muncii bine racordaţi la cerinţele actuale
de specialişti capabili să gestioneze eficient noile sisteme de producţie carcaterizate prin flexibilitate
crescută.
6. PERSPECTIVA SPECIALIZĂRII ÎN DOMENIUL DE REFERINŢĂ
Specializarea postuniversitară Managementul productivităţii şi competitivităţii IMM-urilor
are o perspectivă de lungă durată şi se poate afirma fără rezerve că mediul economic al judeţului
Mureş precum şi a judeţelor limitrofe Bistriţa Năsăud, Harghita, Covasna, în care nu există
învăţământ postuniversitar în această specializare va avea şamse de succes, asigurând o pregătire de
înalt nivel în gestiunea producţiei, pe drept considerată motorul care pune în mişcare întreaga
economie.
Etapa pe care o parcurge economia românească presupune o schimbare structurală care are
lor mai ales la nivelul potenţialului tehnologic şi a capacităţilor logistice şi, în general, a
managementului unităţilor economice care, neadaptate, au rămas ancorate în activităţi care au
constituit stindardul industrialismului clasic. Sub impactul tehnologiilor moderne şi a transferului de
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bune practici din economiile de piaţă, resursele umane bine pregătite de care dispun agenţii
economici devin principalul factor de creştere economică. Ajustările necesare pentru dezvoltarea
resurselor umane în domeniul managementului producţiei sunt impuse mai ales de condiţiile în care
competiţia tehnologică este destinată pentru crearea de valoare adăugată la nivelul întregii
economii.
Necesitatea şi oportunitatea specialistului în Managementul productivităţii şi competitivităţii
IMM-urilor este dovedită prin participarea numeroasă a angajaţilor din mediul economic la cursurile
modulare de management operaţional organizate de Centrul de Instruire şi Perfecţionare de pe
lângă Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş şi prin calitatea participanţilor care au absolvit
aceste cursuri.
Faptul că aceste programe de pregătire profesională au fost desfăşurate în regim cu taxă
dovedeşte că ea este apreciată atât de beneficiarii direcţi cât şi de mediul economic.
Înfiinţarea acestei specializări postuniversitare este concordantă şi cu obiectivele Strategiei
de Dezvoltare Durabilă Locală în care se precizează:
stimularea unor activităţi industriale performante nepoluante;
retehnologizarea proceselor de fabricaţie;
recuperarea tradiţiei micii industrii;
dezvoltarea sectorului IMM cu activitate în domeniul industriei;
realizarea parcului industrial tehnologic.
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