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ADNOTARE
La teza obțineri titlului de master cu tema:,,Modalități de eficientizare a stilului de

conducere”
Bița Aliona, Chișinău, 2017

Specialitatea:Managementul relațiilor internaționale
Teza  cuprinde:  În  „Introducere”  este  argumentată  actualitatea  temei  de  studiu,  sunt

formulate  scopul  şi  sarcinile  care  urmează  a  fi  reflectate,  structura  şi  conţinutul  succint  al

capitolelor, importanţa teoretică şi practică a rezultatelor obţinute.

În  capitolul  I  „Abordarea  teoretică  a  conceptului  manager  și  definirea  stilului  de

conducere în management” se reflectă conceptele teoretice cu referire la „manager”:  calităţi,

aptitudinilor,  funcţii  şi  tipuri,  conţinutul  şi  clasificarea  stilurilor  de  conducere,  importanța

leaderismului ca conducere eficientă.

În  capitolul  II  „Particularitățile  manageriale  și  diagnosticul  economico-financiar  al

întreprinderii SRL ,,Magistrala-Nistru” este prezentată o scurtă descriere a întreprinderii şi a

activităţii de conducere, precum şi analiza activităţii economico-financiare a acesteia pe parcursul

anilor 2012-2016. 

În  capitolul  III  „Perfecționarea  stilului  de  conducere  al  managerului  ca  necesitate  și

avantaj al activități manageriale eficiente” se vor analiza modalităţile existente de modele ale

unui conducător eficient și posibilități de perfecționare a stilului de conducere.

Cuvinte-cheie: manager, conducere, stil de conducere, leaderism, eficiență.

Domeniu de studiu:Managementul relațiilor internaționale

Scopul lucrării constă  în  studierea teoretică  şi  practică  a  complexului  managerial  şi  de

conducere a angajaţilor întreprinderii. 

Reieşind din acest scop au fost trasate următoarele sarcini:

-  studierea  esenţei  şi  conţinutului  conceptului  manager,  conducere,  stilul  de  conducere,

modele, trăsături, conținuturi etc.;

- identificarea modalităţilor de eficientizare a stilului de conducere;. 

Semnificația teoretică: Constatări  nși concluzii  pot forma unele elementemetodologice

pentru cercetările metodologice,științifice de perspectivă,  în același  timp poate servi ca sursă

didactică și bibliografică în cadrul unor cursuri superioare de profil.

Valoarea  aplicată  a  lucrări: Propune  posibilități  de  perfecționare  a  sistemului  de

conducere  în  cadrul  unor  întreprinderi.  Rezultatele  ulterioare  pot  fi  utilizate  în  cadrul

întreprinderi în scopul optimizării activității.

Teza completă

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro

