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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Cursul este anume venit să completeze cunoştinţele legate de afaceri necesare înţelegerii
mecanismelor economiei de piaţă. Formarea la studenţi a unor competenţe manageriale,
lărgirea domeniului şi ariei de cunoaştere, consolidarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale
în domeniul managementului strategic.
Pregătirea superioară în domeniul afacerilor care să asigure absolvenţilor competenţele
cognitive, profesionale şi afectiv-valorice în: proiectarea, realizarea, planurilor de dezvoltare a
firmei.
Cursul de management strategic abordează un proces complex, de prefigurare a
viitorului firmei, a evoluţiei sale pe termen lung, proces în cadrul căruia formularea strategiei,
implementarea, evaluarea şi controlul său permanent se îmbină şi se completează reciproc, întrun flux continuu, dinamic şi iterativ. El presupune abordarea coerentă a factorilor externi şi
interni ce au sau pot avea incidenţă asupra organizaţiei, îi pot influenţa performanţa şi existenţa
şi, pornind de aici, elaborarea şi implementarea de strategii riguroase şi explicite care să permită
organizaţiei să facă faţă cu succes schimbărilor susceptibile a se produce în mediul înconjurător,
să se adapteze pentru a supravieţui şi a se dezvolta.
Plan intern şi extern, formulare şi implementare, evaluare şi control se găsesc astfel
integrate în aceeaşi logică. Aceasta înseamnă că modelul de management strategic necesită nu
numai stabilirea poziţiei ocupate de organizaţie pe piaţă, ci şi a poziţiei în care îşi propune să
ajungă în viitor, ceea ce necesită nu numai analiza, ci şi prognoza evoluţiei tuturor factorilor ce
pot avea incidenţă asupra organizaţiei. El implică o bună cunoaştere a potenţialului de
viabilitate economică şi managerială a societăţii comerciale, a concurenţei şi a cererii
manifestate pe piaţă, dar şi luarea în consideraţie a fazei din ciclul de viaţă a organizaţiei, a
intereselor stakeholderilor şi necesitatea dezvoltării aptitudinilor şi competenţelor interne ale
organizaţiei, care sunt de natură să contribuie la implementarea cu succes a strategiei şi să-i
asigure flexibilitatea şi invulnerabilitatea.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Intreprinderea sistem global
Managementul strategic al exploataţiilor agricole
Conceptul de strategie a unei exploataţii agricole
Subsisteme conditionate in impementarea strategiilor de management
Subsistemul tehnologic
Notiunea de tehnologie
Estimarea riscului
Informatia si entropia in management
Starea cercetarii stiintifice
Strategia si politica exploatatiilor agricole
Tipologia strategiilor

Cooperarea in productie
Strategii intraindustriale
Diferentierea
Concentrarea
Strategii interindustrii
Integrarea verticala
Strategiile filierelor
Finantarea
Productia
Aprivizionarea
Ferma si analiza competitiva
Planificarea in explaoatatiile agricole
Planificarea strategica
Planificarea sociala
LUCRARI PRACTICE
Analiza sistemului organizat al fermei( Studiu de caz)
Studiu de caz in politica de finantare pe termen mediu si lung a unei ferme
Studiu de caz in finantarea pe termen scurt a unei ferme
Analiza factorilor interni ai unei ferme
Analiza factorilor externi ai firmei
Stabilirea strategiei de dezvoltare
Studii caz in planificarea strategica a unei ferme
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