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PROGRAMA ANALITICĂ 
 

Denumirea disciplinei MANAGEMENT COMPARAT. EUROMANAGEMENT 
Codul disciplinei  Semestrul II Numărul de credite  
    
Facultatea Management Turistic şi Comercial  

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi 
Domeniul Administrarea afacerilor Total C S L P SI 
Specializarea / 
Programe de studii 

Master – Administrarea afacerilor în 
turism 42 28 14    

  
Categoria formativă a disciplinei 
DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - impusă, DO - opțională, DL - liber aleasă (facultativă) DI 
   
Discipline anterioare Obligatorii - 

Recomandate Management. 
Obiective 1. Prezentarea unor noţiuni teoretice privind conceptul de management comparat, evoluţia, 

obiectivele şi conţinutul acestuia; 
2. Prezentarea unor aspecte legate de influenţa culturii în management; 
3. Prezentarea problematicii metodologiei în managementul comparat; 
4. Prezentarea principalelor şcoli şi modele ale managementului comparat; 
5. Prezentarea unor caracteristici privind euromanagementul şi euromanagerii; 
6. Prezentarea unor modele de management din organizaţiile europene, nord-americane şi 

japoneze; 
7. Prezentarea unor tendinţe şi perspective în managementul comparat. 

Competenţe generale 
şi specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 
 cunoaşterea conceptului de management comparat; 
 cunoaşterea factorilor care au favorizat apariţia managementului comparat; 
 cunoaşterea conceptului de cultură în management; 
 cunoaşterea şi înţelegerea principalelor teorii privind managementul comparat. 
 înţelegerea noţiunilor de euromanagement şi euromanager; 
 cunoaşterea unor caracteristici ale euromanagementului; 
 cunoaşterea unor particularităţi ale managementului în organizaţiile din UE, America de 

Nord şi Japonia 
2. Explicare şi interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 
 interpretarea corectă a conceptelor şi noţiunilor specifice managementului comparat. 
 explicarea importanţei diferenţelor culturale în management; 
 explicarea necesităţii managementului comparat; 
 interpretarea corectă a diferenţelor dintre principalele modele de management; 
 
3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 
 utilizarea unui limbaj adecvat specific managementului; 
 investigarea principalelor caracteristici ale managementului din organizaţiile europene, 

americane, japoneze; 
 realizarea unor studii teoretice de management comparat;  
 



4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 
ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 
similare / participarea la propria dezvoltare profesionala) 
 manifestarea unei atitudini corespunzătoare cu privire la studiul ştiinţific în domeniul 

managementul comparat; 
 formarea capacităţii de a se raporta critic la particularităţile managementului din diferite 

regiuni ale lumii; 
 

 

Conţinut tematic al 
seminarului 

1. Managementul comparat: concept, necesitate, evoluţie  4 ore 
1.1. Definirea conceptului de management comparat  
1.2. Necesitatea apariţiei şi dezvoltării managementului comparat  
1.3. Evoluţia conceptului de management comparat  

2. Influenţa culturii în management 2 ore 
2.1. Conceptul de cultură  
2.2. Cultura în contextul globalizării  
2.3. Diferenţe culturale în management  

3. Aspecte metodologice în managementul comparat  
4 ore 

3.1. Tipuri de studii în managementul comparat  
3.2. Principalele şcoli în managementul comparat  
3.3. Modele / teorii în managementul comparat  

4. Euromanagementul şi euromanagerii 4 ore 
4.1. Cultura europeană  
4.2. Individualizarea noţiunilor de „euromanagement” şi „euromanager”  
4.3. Caracteristici ale Euromanagementului  
4.4. Euromanagementul marilor corporaţii  

5. Aspecte selective din managementul european 4 ore 
5.1. Managementul în organizaţiile din Anglia  
5.2. Managementul în organizaţiile din Germania  
5.3. Managementul în organizaţiile din Franţa  
5.4. Managementul în organizaţiile din Italia  

6. Managementul din organizaţiile nord-americane  
4 ore 

6.1. Competiţia în context cultural american  
6.2. Internaţionalizarea economiei americane  
6.3. Structuri organizatorice în companiile americane  
6.4. Managementul resurselor umane  

7. Managementul din organizaţiile japoneze 4 ore 
7.1. Originile culturale ale managementului japonez  
7.2. Revoluţia japoneză: TQM  
7.3. Organizarea structurală în firmele nipone  
7.4. De la MBO la managementul prin consens  
7.5. Managementul resurselor umane în întreprinderile japoneze  

8. Tendinţe şi perspective în managementul comparat 2 ore 
8.1. Analize comparative  
8.2. Excelenţa în afaceri  
8.3. Tendinţe şi perspective în managementul comparat  

 

Conţinut tematic al 
seminarului 

1. Evoluţia abordărilor în managementul comparat. 
2. Mediul cultural în management. 
3. Şcoli şi teorii în managementul comparat 
4. Euromanagementul şi euromanagerii 
5. Managementul în organizaţiile din UE 
6. Managementul în organizaţiile din America de Nord. Managementul în organizaţiile din 
Japonia. 
7. Prezentarea referatelor. 

Teste şi teme de 
control 

Referat cu o tema la alegere: Principalele şcoli în managementul comparat; Managementul în 
organizaţiile din UE; Managementul în organizaţiile din America de Nord; Managementul în 
organizaţiile din Japonia;  

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV - Probă de verificare, LP-lucrări de control E1 
 - răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 70% 

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect /referat etc. 30% 
- teste pe parcursul semestrului  
- teme de control  
- activităţi ştiinţifice  



 -   
Cerinţe minime pentru 
nota 5 
 

Promovarea examenului cu nota 5 (cinci) presupune răspunsul corect la minim 10 întrebări de tip 
grilă (din totalul de 20), întocmirea referatului 
Participarea la orele de curs şi seminar. 
 

Cerinţe minime pentru 
nota 10 
 

Promovarea examenului cu nota 10 (zece) presupune răspunsul corect la toate cele 20 de  întrebări 
de tip grilă, întocmirea referatului. 
Participarea la orele de curs şi seminar. 
 

Bibliografia - Bari I., Globalizare şi probleme globale, Ed. Economică, Bucureşti, 2001 
- Burduş Eugen - Management comparat internaţional – ediţia a III-a, Ed. Economică, Bucureşti, 

2006; 
- Burduş Eugen - Management comparat, Ed. Economică, Bucureşti, 2001; 
- Comănescu M., Management European, Ed. Economică, Bucureşti, 2001 
- Hobeanu, Tudor - Management comparat intercontinental – ediţia a II-a, Editura Sitech, 2006; 
- Hobeanu, Tudor - Management comparat, Editura Sitech, 2008; 
- Hofstede Geert, Cultures and Organizations, Software of the mind, Institute for Research on 

Intercultural Cooperation (IRIC), Published by McGraw – Hill Book Company Europe, 
London, 1991 

- Nath Raghu, Comparative Management – A Regional View, Bolinger Publishing Co, 1988 
- Nicolescu Ovidiu, Managemnt Comparat. Uniunea Europeană, Japonia şi SUA, Ediţia a II a, 

Editura Economică, Bucureşti, 2001; 
- Zaiţ Dumitru, Management intercultural, Ed. Economică, Bucureşti, 2002. 
 

Lista materialelor 
didactice necesare 

 
 

 
Titulari de disciplină Grad  didactic, titlu. Semnătura 

LUŢ DINA MARIA Conf. univ. dr. 
  

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 
 
 


	6. Managementul din organizaţiile nord-americane

