
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Economie 

1.4 Domeniul de studii  Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ANTREPRENORIAT ÎN SERVICII 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 36 din care:  3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuția fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat 10 

Examinări 2 

Alte activități 7 

3.7 Total ore studiu individual 89 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum   Să deţină cunoştinţe referitoare la antreprenoriat și industria ospitalității 

4.2 de competenţe  Să deţină un nivel de comunicare adecvat. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector și acces la internet 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sală cu videoproiector și acces la internet 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software - operare şi customizare, bazate pe indicatori 
specifici domeniului; 

 Comercializarea produselor/serviciilor; 

 Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii; 

 Competențe privind planificarea strategică, managementul resurselor umane, tehnici de conducere, 
metode de producţie, gestiunea unor portofolii financiare; 

 Capacitatea de a exercita valorile gândirii critice și creative în procesul de adoptare a deciziilor în 
situații complexe, de a gestiona optim arhitectura partenerială și de a practica managementul 
proceselor; 

 Organizarea deșeurilor în vederea reciclării; 

 Aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și utilizarea energiilor regenerabile. 
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  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Transmiterea noțiunilor fundamentale privitoare la crearea şi evoluția unei afaceri; 
dezvoltarea unei gândiri analitice prin utilizarea analizei structurale şi comparative 
între diverse tipuri de afaceri, unele de succes iar altele falimentare. 

7.2 Obiectivele specifice 

 Explicarea și înțelegerea aspectelor teoretice specific antreprenorialului turistic; 

 Explicarea procesului antreprenorial; 

 Dezvoltarea de modele specifice de antreprenorial si întreprinzători; 

 Aplicarea și transferul abilităților de identificare a factorilor ce favorizează sau 
inhibă dezvoltarea antreprenorialului în diverse domenii de activitate; 

 Dezvoltarea abilităților de conducere a afacerii antreprenoriale în turism utilizând 
formule de planificare strategică și operațională; 

 Oferirea viitorilor specialiști unor cunoștințe teoretice și practice necesare formării 
și dezvoltării deprinderilor de a elabora o analiză de afaceri eficientă pentru 
fundamentarea afacerilor. 

 

8. Conținuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

Întreprinzătorul – fundamentul antreprenoriatului 

Prelegerea, 
conversaţia, 
demonstraţia 

 

Practici esențiale pentru un antreprenor  

Self employment și antreprenoriat  

Eficiența manageriala în cadrul antreprenoriatului  

Consultanța în derularea unei afaceri antreprenoriale în turism  

Planificarea afacerilor în turism  

Dezvoltarea și managementul unui plan de afaceri in turism.  

Bibliografie 
1. Farrell L.C. - Cum să devii antreprenor. Dezvoltă-ți propria afacere!, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2008; 
2. Gerber M. - Mitul întreprinzătorului – Editura Amaltea, Bucureşti, 2003; 
3. Ghenea M. - Antreprenoriat. Drumul de la idei către oportunități şi succes în afaceri, Editura Universul juridic, 
Bucureşti, 2014,  
4. Gordon M. E. – Antreprenoriatul, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2012. 
5. Jarvis J. - Ce ar face Google, Editura Publică, Bucureşti, 2010; 
6. Soares S. L. - Primii 12 ani în propria afacere, Editura Cluj-Napoca, 2014; 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

http://ttap.co/1v84ftG
http://www.elefant.ro/list/carti?filterAutor=Marius+Ghenea
http://ttap.co/1uQE3CF


 
 

 

Etapele derulării unei afaceri antreprenoriale în turism. 

Studiul de caz, 
dezbaterea, 
conversaţia 

 

Promovarea unei afaceri antreprenoriale în turism.  

Riscul noilor afaceri. Factori care influențează dezvoltarea antreprenorialului în 
turism. 

 

Metodologia de fundamentare, elaborare, implementare și evaluare a strategiei 
antreprenoriale în turism. 

 

Promovarea strategiilor antreprenoriale în România.  

Inițierea unui proiect de afaceri în turism. Componentele de integrare şi derulare 
ale proiectului de afaceri în turism. 

 

Analiza de proiect. Criterii de elaborare a unui proiect de afaceri în turism.  

Bibliografie 
1. Drucker P. - Inovația şi sistemul antreprenorial, Editura Enciclopedică, București, 1993; 
2. Istocescu A. - Cultura firmei în contextul intraprenorial, Editura A.S.E., București, 2002. 
3. Nicolescu O. (coord.) - Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizației, Editura Economică, București, 
2000; 
4. Sasu C. - Inițierea şi dezvoltarea afacerilor, Editura Polirom, Iași, 2003; 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina îşi propune să formeze o serie de competenţe caracteristice ocupaţiilor posibile: economist, 
antreprenor, manager, antreprenor în economia socială, consilier afaceri. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Notă la examenul final Test grilă 60% 

10.5 Seminar/laborator 

Prezentare de lucrări de seminar 
Referate pregătite şi 

susţinute în faţa colegilor 
20% 

Participare activă la dezbaterile de 
seminar 

Observare continuă. 20% 

10.6 Standard minim de performanță 

 Cunoașterea şi utilizarea adecvată a noțiunilor esenţiale specifice disciplinei. 

 Soluţionarea unor situaţii-problemă din domeniul antreprenorialului. 

 Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, prin utilizarea 
eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, baze de date, cursuri on-
line, biblioteci, etc). 

 

 


