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Disciplină de aprofundare  (obligatorie) 
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Prof. dr. George UNGUREANU 

 

Obiective-competențe 

 

 Oportunitatea dezvoltării rurale este evidentă ca urmare formării unor competenţe şi abilităţi 

cognitive pentru domeniul afacerilor din mediul rural, care să ofere cursanţilor posibilitatea de 

implicare profesionistă în analiza situaţiilor concrete şi luarea unor decizii specifice pentru tipul de 

activitate practicat.  

 Evaluarea performanţei, a competitivităţii, a riscului şi a limitelor creşterii economice la nivel 

teritorial, prin utilizarea teoriilor şi modelelor privind dezvoltarea economică.; 

 Dobândirea si înţelegerea bazei teoretice specifice economiei durabile, a abilităţilor privind 

cuantificarea şi interpretarea indicatorilor statistici cu scopul de a identifica cauzele finale ale 

nonperformanţei/performanţei de mediu a activităților economice; 

 cunoaşterea terminologiei de specialitate; 

 Acumularea unei baze ştiinţifice privind teoriile asupra dezvoltării economice durabile;  

 Identificarea şi analiza modelelor de dezvoltare economică durabilă; 
 Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dezvoltării ruale și regionale 

  Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc spațiul rural prin diagnosticare şi analiză 

SWOT și aplicarea modelelor şi metodelor de cercetare în dezvoltarea rurală. 

  Elaborarea şi implementarea strategiilor specifice în managementul dezvoltării spaţiului rural 

  Gestionarea şi promovarea resurselor de dezvoltare rurală durabilă, 

 Conducerea acţiunilor de finanţare a activităţilor  destinate  dezvoltării rurale, 

 Consilierea şi extensia profesională în vederea promovării antreprenoriatului rural. 

 

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea competenţei  

 Elaborarea unui studiu de caz/cercetare în echipă prin care să se evidenţieze abilitatea de 

rezolvare a unor probleme şi procese specifice domeniului (implicarea într-o propunere de proiect) 

 Elaborarea unei lucrări utilizând tehnicile electronice de identificare, procesare şi valorificare  

a datelor, informaţiei şi cunoaşterii, evidenţiind explicit conştientizarea motivaţiilor intrinseci de 

continuare a învăţării  

 

Evaluare finală 

Nr. crt.  Nr. puncte % 

1 Prezenţa la practica de specialitate 1,5 15,0 

2 Evaluarea pe parcurs 1,0 10,0 

3 Nota tutorelui de practică 1,5 15,0 

4 Nota cadrului didactic supervizor 6,0 60,0 

 Nota finală 10,0 100,0 

 

Cadru didactic supervizor 

Prof. dr. George UNGUREANU 
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E-mail: ungurgeo@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 


