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Nr. credite transferabile 3 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină facultativă 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. George Ungureanu 

Şef lucr. dr. Gherasim Nacu 

Lect. dr. Roxana Mihalache 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 Însușirea de către studenti a conceptelor, abordărilor, metodelor și tehnicilor privind debutul 

și punerea în practică a inițiativelor de tip antreprenorial în mediul rural.  

 acumularea de cunoștințe de bază privind atât conținutul cât și rolul a ceea ce se numește 

antreprenoriat.  

 însușirea de metode și tehnici privind abordarea inițiativelor antreprenoriale în agricultură.  

 dezvoltarea abilităților și deprinderilor pentru punerea în practică a ideilor antreprenoriale.  

 dezvoltarea interesului pentru promovarea inițiativelor antreprenoriale din perspectiva 

domeniului agroalimentar  

 însușirea unui comportament progresist în ceea ce privește aplicarea și implementarea 

conceptelor specifice.  

 dezvoltarea capacității de abordare și gândire în spirit managerial și antreprenorial.  

 formarea unei abordări intuitive, pragmatice, precum și dezvoltarea abilităților și 

aptitudinilor manageriale.  

 Creşterea veniturilor din mediul rural prin luarea în considerare a unor activităţi noi 

generatoare de profituri suplimentare 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

1. Formarea deprinderilor antreprenoriale  

2. Maketingul de nişă 

3. Consolidarea culturii antreprenoriale 

4. Creare şi inovare antreprenorială 

5. Expunerea elementelor sistemului antreprenorial 

6. Construirea unei firme inovative. 

7. Implicarea factorilor de mediu ȋn activitatea ȋntreprinderii 

8. Promovarea afacerilor. Platforme SocialMedia 

9. Antreprenoriatul feminin. Provocări şi reuşite 

10. Identificarea oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor  
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