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ANUNŢ 

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş organizează cursuri postuniversitare şi de 
formare profesională continuă începând cu 25 februarie 2013, desfăşurate pe tot parcursul semestrului 
II al anului universitar 2012-2013. Organizarea cursurilor presupune grupe de minim 20 de cursanţi, 
taxa de şcolarizare fiind stabilită în funcţie de curs şi numărul de cursanţi înscrişi. 

Cursurile de formare profesională dezvoltă abilităţile individuale, fiind utile pentru 
aprofundarea cunoştinţelor deja acumulate, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii la locul de 
muncă, precum şi în desfăşurarea unor posibile activităţi viitoare în situaţia reorientării profesionale 
conform cerinţelor pieţii.  

Cursurile organizate de Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş şi recunoscute de 
Ministerul Educaţiei Naţionale sunt prezentate în detaliu pe site-ul universităţii http://cip.upm.ro 
 
Cursuri propuse: 
� Curs postuniversitar - Evaluator de riscuri şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

- cursurile se adresează absolvenţilor de învăţământ superior cu diplomă de licenţă; 
- vizează însuşirea instrumentelor specifice necesare implementării managementului securităţii şi sănătăţii 

în muncă în organizaţii, a metodelor de evaluare a riscurilor la locurile de muncă. 
� Curs postuniversitar - Diagnostic şi evaluare 

- curs recunoscut şi organizat în colaborare cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
(ANEVAR);  

- vizează dobândirea următoarelor competenţe: diagnosticarea juridică, comercială, tehnică, umană, 
financiar contabilă a unei societăţi comerciale; evaluarea unei întreprinderi (afacere), proprietate 
imobiliară etc.; analiza performanţei, situaţiei economico-financiare, riscurilor în cadrul unui grup de 
societăţii; consultanţa în mobilizarea, optimizarea, alocarea eficientă a resurselor financiare. 

� Curs postuniversitar - Sisteme informatice şi managementul comunicării 
- formarea de specialişti cu studii postuniversitare în managementul comunicării informaţionale în afaceri: 

experţi în strategii de organizare, experţi în comunicare, experţi în distribuţia şi securizarea informaţiei 
digitale, experţi în administrarea digitală a afacerilor.  

� Guvernanţă corporativă şi audit intern   
- vizează dobândirea următoarelor competenţe: aprofundarea rolului auditorului intern în cadrul sistemului 

de control al instituţiilor publice; elaborarea planurilor strategice şi anuale de audit intern; dezvoltarea 
capacităţilor personale în vederea organizării şi desfăşurării în mod metodic a misiunilor de audit intern; 
înţelegerea complementarităţii funcţiei de audit intern cu cea de audit extern; înţelegerea rolului şi 
poziţiei auditorului intern în raport cu frauda. 

� Managementul productivităţii şi competitivităţii IMM-urilor 
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- vizează dobândirea următoarelor competenţe: proiectarea produselor şi metodelor de fabricaţie; analiza 
productivităţii muncii; definirea şi organizarea mijloacelor materiale; asigurarea flexibilit ăţii execuţiei şi 
distribuţiei produselor; motivarea personalului şi integrarea lui în întreprindere; creşterea flexibilităţii 
întreprinderilor; gestionarea elementelor de competitivitate economică. 

� Metode de analiză şi evaluare a calităţii 
- actualizarea cunoştinţelor managerilor calitate, profesioniştilor şi auditorilor calitate cu pregătire 

academică în organizarea şi conducerea sistemelor calităţii construite la nivel de firmă în conformitate 
cu seria de standarde ISO 9000 ediţia 2008. 

� Gestiunea energiei, Bilanţuri electroenergetice 
- curs de pregătire pentru responsabilii cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei (manageri energetici) 

organizat în vederea obţinerii Atestatului de competenţă în îndeplinirea atribuţiilor din domeniul 
gestiunii energiei acordat de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) 

� Cisco Certified Network Associate  
- curs de pregătire organizat în parteneriat cu Cisco Systems pe teme de proiectare, instalare si întreţinere 

a reţelelor de comunicaţii, modele de e-learning ce combină învăţarea online cu exerciţii practice de 
laborator în care cursanţii aplică ceea ce învaţă la cursuri lucrând pe reţele reale. 

� Information Technology Essentials I (Bazele tehnologiei informaţiei I) 
- introducerea cursanţilor în tehnologia informaţiilor si a transmisiilor de date.  

� Limba română. Practica analizei gramaticale 
- cursul se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar care doresc să obţină performanţe în acest 

domeniu, profesorilor de limba română interesaţi de aspectele noi ale structurii gramaticale, de 
controverse şi rezolvarea dificultăţilor de analiză gramaticală; 

- obiectivul cursului: obţinerea de competenţe şi performanţe în domeniul avizat, precum: stăpânirea 
variantelor corecte de exprimare în limba română (oral şi scris), îmbogăţirea vocabularului, dobândirea 
de abilităţi şi deprinderi performative în analiza faptelor lingvistice, utilizarea corectă a noţiunilor 
lingvistice specifice limbii române şi facilitarea învăţării altor limbi prin aplicarea studiului comparativ. 

� Limba engleză - limbaj general 
- cursurile propun teme specifice atât lexicului, cât şi structurii morfologice şi sintaxei limbii engleze;  
- cursuri de pregătire pentru competenţă lingvistică UPM (limbaj general), în cazul examenelor de licenţă, 

masterate, doctorate, pentru aplicarea unor burse, în cazul angajării şi/ sau al promovării etc., certificate 
vizând nivelurile prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine 
(EUROPASS), recunoscute de MEN. 

- cursuri de pregătire pentru examene internaţionale (Certificatul LCCI, Cambridge, TOEFL, TOEIC, 
DELF, IELTS, DALF, CELI şi CILS). 

� Limba engleză - limbaj specializat (pentru afaceri, pentru jurişti)  
- limbaj de specialitate pe tematici specifice domeniului economic, financiar şi bancar precum şi anumite 

probleme fundamentale de gramatică, modele de texte specifice corespondenţei în afaceri. 
� Limb ă şi cultur ă italiană 

- module organizate în funcţie de nivelul de cunoaştere al limbii italiene ce se adresează atât studenţilor, 
cât şi celor interesaţi în utilizarea limbii italiene. 

� Limba italian ă - limbaj specializat (pentru afaceri, pentru jurişti)  
- aprofundarea de cunoştinţe lexicale şi gramaticale, tehnici de comunicare uzuală şi specializată în 

vederea obţinerii unor certificate de competenţă lingvistică.  
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