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Specializarea: Administrarea businessului

Teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 31 de

surse,    8  anexe, 70 de pagini de text de bază, inclusiv 7  tabele şi  1 figură.

Cuvinte  cheie:carieră,  factori  determinanți  în  alegerea  carierei,  stadii  de  evoluție  a

carierei, plan de dezvoltare a carierei, performanță.

Domeniul de studii: Administrarea businessului.

Scopul şi obiectivele lucrării:  constă în studierea aspectelor teoretice şi aplicative ale

carierei  ca proces  ce poate fi  planificat,  dezvoltat  şi  gestionat  de pe poziţiile  individului.  În

conformitate  cu  scopul  abordat  au  fost  formulate  următoarele  sarcini  necesare  de  realizat:

concretizarea  conţinutului  teoretic  al  carierei  cadrelor  de  conducere,  analiza  procesului  de

planificare,  dezvoltare  şi  gestiune a carierei,  analiza principalilor  factori  interni  şi  externi  de

influenţă a carierei cadrelor de conducere, studierea principalelor variabile cu influenţă asupra

procesului de planificare a carierei,  relevarea limitelor şi obstacolelor  în cariera managerială,

posibilităţile de evitare a lor.

Semnificaţia  teoretică:  Constatările  teoretice  şi  concluziilepot  forma  unele  elemente

metodologice  pentru  cercetările  ştiinţifice  de perspectivă.  Totodată,  teza  poate  fi  propusă ca

sursă didactică şi bibliografică pentru procesul de instruire în instituţiile de învăţământ superior

de profil economic.

Valoarea  aplicativă  a  lucrării  rezultă  din  propunerile  privind:  posibilitatea

perfecționării  managementului  carierei  și  identificarea  direcțiilor  de   stimulare  a  dezvoltării

profesionale  a   angajatului  prin  eficientizare  a  muncii  personalului  în  cadrul

întreprinderii.Rezultatele  cercetării,  ulterior,  pot  fi  utilizate  de  către  întreprindere  în  scopul

optimizării activității.
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