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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul face parte din discipline opţionale şi este orientat spre formarea competențelor profesionale (una dintre
cele opt competenţe fundamentale care trebuie formată în cadrul formării iniţiale şi profesionale). Bazându-ne pe
competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie, asistenţă socială, etc. din anul I, cursul
„Bazele antreprenoriatului” devine un element important al formării iniţiale şi continue a specialiştilor din diverse
domenii, datorită contribuţiei efective pe care aceasta o are la dezvoltarea iniţiativei antreprenoriale în societate,
oferirea diverselor oportunităţi de realizare în carieră şi integrare socio-profesională a specialiştilor debutanţi.
Strategii de predare-învăţare. Învăţarea centrată pe student: multiplicarea la prima prelegere a suportului de curs
în Poiwer-Pont pentru toţi studenţii înscris la acest curs pentru a realiza prelegeri interactive şi a nu pierde timp
pentru dictare şi conspectare, seminare interactive, lucru în echipă, proiecte, consultaţii. Disciplina are conexiuni cu
alte cursul de formare iniţială profesională deoarece antreprenoriatul reprezintă o oportunitate în edificarea unei
cariere de succes.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţa antreprenorială solicită în procesul de formare a următoarele componente:
Cunoştinţe Cunoştinţele necesare includ informaţii privind oportunităţile pentru activităţi personale,
profesionale şi/sau de afaceri, contextul în care oamenii trăiesc şi lucrează. Ele asigură o bună cunoaştere a
domeniului antreprenoriatului, a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un antreprenor.
Abilităţi - Abilităţile se raportează la managementul de proiect pro activ(incluzând, de exemplu, abilitatea
de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra),
reprezentarea efectivă şi negociere, precum şi la capacitatea dea lucra atât individual, cât şi în colaborare cu
echipa. Formarea capacităţii dea aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, dea evalua şi dea-şi asuma riscuri
când ele sunt justificate, este una esenţială.
Atitudini O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, poziţie pro activă în viaţa
personală şi social-economica, precum şi în activităţile de muncă. Aceasta include, de asemenea, o
motivare şi o determinare în realizarea obiectivelor propuse,căutarea soluţiilor acolo unde alţii văd doar
probleme, inclusiv şi la locul de muncă. Studenţii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a

activităţii de antreprenoriat. Misiunea de a forma şi dezvolta aceste componenţe îi revine disciplinei de
studiu Bazele antreprenoriatului.
Competenţa antreprenorială şi cultivarea spiritului de întreprinzător presupune transforma ideilor
în acţiuni, include creativitatea, inovaţia şi asumarea riscurilor, precum şi planificarea, gestionarea proiectelor
pentru a atinge obiectivele. Acest lucru îi ajută pe oameni în viaţa lor cotidiană, acasă, în societate şi la
locul de muncă.
Competenţe specifice:1.Competenţa de a valorifica oportunităţile în dezvoltarea personală şi profesională;
2.Competenţa de a organiza o activitate cu caracter antreprenorial; 3.Competenţa de a gestiona resursele financiare în
diverse contexte; 4 Competenţa de a promova şi realiza bunuri/servicii/ produse; 5 Competenţa de a elabora şi
prezenta un plan de afaceri.
Finalităţi de studii

Să identifice oportunităţile existente pentru dezvoltarea personală şi profesională şi să determine
caracteristicile, riscurile şi beneficiile antreprenoriatului ca oportunitate în cariera proprie.

Să stabilească o modalitate de lansare a unei afaceri în raport cu opţiunile personale şi să utilizeze
prevederile legislative referitoare la activitatea antreprenorială în rezolvarea situaţiilor problemă.

Să analizeze oportunităţi de susţinere a propriei afaceri (ÎMM) din partea statului şi a programelor de
susţinere a afacerilor şi să argumenteze propria idee de afacere.

Să identifice personalul necesar la etapa de iniţiere a afacerii şi să aplice metode de recrutare, selectare
şi motivarea personalului.

Să argumenteze importanţa managementului în gestionarea unei afaceri şi să opereze cu noţiuni de
evidenţă financiară a activităţii, să estimeze necesarul de capital în demararea unei afaceri.

Să identifice sursele de finanţare a unei afaceri să estimeze eficienţa financiară a unei afaceri şi să
interpreteze datele înregistrate într-un bilanţ contabil.

Să utilizeze conceptul de marketing în promovarea afacerii şi să realizeze o cercetare de marketing
pentru un produs/serviciu.

Să analizeze concurenţii să evaluează produsul/serviciul propus în conformitate cu cerinţele existente pe
piaţă să elaboreze strategia de promovare a unui produs

Să determine importanţa planificării activităţii sale şi să identifice structura propriului plan de afaceri

Să elaboreze şi să prezinte public propriu plan de afacere elaborat.
Precondiții
Formarea competenţei de iniţiativă şi antreprenoriat presupune cunoașterea bazelor elementare de
economie obținute la cursurile economice la nivel de liceu şi colegii. Lipsa acestor cunoștințe elementare la o
parte de studenţi va cere o lămurire suplimentară a noţiunilor economici din partea profesorului.
De asemenea o precondiţie este şi competenţele obţinute de studenţi la cursurile de psihologie, pedagogie,
asistenţă socială, etc. din anul I.
Unități de curs
Antreprenoriat: concept, forme şi tipologii
Ideea de afaceri
Modalităţi de lansare a afaceri
Aspectele legale ale iniţierii afacerii
Marketingul şi utilitatea lui în afaceri

Planificarea afacerii
Managementul resurselor umane
Gestiunea financiară
Sursele de finanţare la crearea întreprinderii
Contabilitatea afacerii
Strategii de predare și învăţare
Învăţarea centrată pe student: multiplicarea la prima prelegere a suportului de curs în Poiwer-Pont pentru toţi
studenţii înscris la acest curs pentru a realiza prelegeri interactive şi a nu pierde timp pentru dictare şi conspectare,
seminare interactive, lucru în echipă, proiecte, consultaţii. Centrarea pe student ca subiect al activităţii instructiveducative în cadrul disciplinei Bazele antreprenoriatului şi orientarea acesteia spre formarea competenţelor specifice
presupun respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care: utilizarea metodelor interactive; realizarea
diverselor activităţi pentru exersarea competenţelor antreprenoriale, utilizarea calculatorului în exerciţii de simulare a
derulării, monitorizării şi evaluării afacerii, care pot apropia procesul de predare-învăţare de realitatea economică; O
importanţă deosebită o are legătura permanentă a disciplinei cu realitatea şi mediul înconjurător, experienţa de viaţă a
studenților, a părinţilor acestora şi oamenilor de afaceri, ceea ce accentuează caracterul aplicativ practic al
disciplinei.
Strategii de evaluare
Pentru o evaluare eficientă a finalităţilor vor fi utilizate forme şi instrumente complementare de evaluare, cum
ar fi proiectul, portofoliul, studiile de caz, prezentări cu elaborarea de suporturi TIC, autoevaluarea ş.a. care au un rol
deosebit în dezvoltarea capacităţii de integrare şi în formarea/evaluarea competenţelor specifice, nclusiv a
competenţei antreprenoriale. Situaţiile de integrare vor fi urmate de sarcini concise şi clare, limita de timp şi, uneori
de volum, alte condiţii de realizare. Obiectivele evaluării vor pune accent pe progresul personal, atitudinile faţă de
propria persoană, interesele privind evoluţia personală în diferite activităţi profesionale şi dorinţa dea obţine succes
în propria activitate antreprenorială. Evaluarea curentă: discuţii ghidate, oral şi în scris, prezentări, rapoarte,
prezentarea rezultatelor de la lucrări de control, participarea la discuţii în timpul orelor teoretice şi practice, portofolii,
prezentări orale a unei teme pentru studenţii de la învățământul cu frecvenţa redusă. Evaluarea curentă prevede 2
testări obligatorii, lucrări de control în fiecare grupă academică, referate, studiu de caz, răspunsuri la seminare etc.
(60% din nota finală). Evaluarea finală – examen final se realizează în formă scrisă sau orală(40% din nota finală).
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