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TEMA
Concepte de bază ale managementului: tripla semnificație
a managementului, managementul ca știința si arta,
retrospectiva managementului, procesul de management,
funcțiile managementului, obiectul de studiu al
managementului organizației, principiile generale ale
managementului.
Procesul decizional: conceptul de decizie si cerintele de
rationalitate ale acesteia, tipologia deciziilor
Sistemul informațional: definirea subsistemului
informațional al organizatiei, componentele sistemului
informațional, importanta si functiile subsistemului
informațional
Functiunile organizatiei: conceptul de organizare
procesuala, continutul functiunilor organizatiei
Structura organizatorica: conceptul de structura
organizatorica, componentele structurii organizatorice
Manageri: definire, sfera calitatilor, cunostintelor si
aptitudinilor managerilor, tipologia managerilor, rolurile
managerilor, modalități de creștere a eficientei muncii.
Sisteme şi metode manageriale generale şi specifice de
management: Managementul prin obiective,
Managementul prin excepţii,
Managementul prin proiecte
Metodologia de reproiectare a sistemului decizional al
organizației
Reproiectarea şi modernizarea subsistemului
informaţional: fundamentele teoretico-metodologice ale
conceperii subsistemului informaţional-managerial,
etapele reproiectarii sistemului informaţional-managerial
Reproiectarea subsistemului organizatoric: metodologia
reproiectarii structurii organizatorice, metodologia de
proiectare a structurii organizatorice, principii de
structurare organizatorica
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