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Etică și integritate academică (franceză) / Ethics and anacemic integrity (taught in French) 

1. Etica în cercetare / Research ethics 

2. Integritate și responsabilitate în activitatea de inovare și cercetare științifică / Integrity and 

responsibility in innovation and research activities 

3. Metodologia cercetării / Research methods 

4. Instrumente de cercetare / Research tools 

5. Bune practici în documentare, publicare și diseminare a rezultatelor cercetării / Best 

practices in research, publishing and disseminating research results 

Bibliografie: 

- Pellé S., Reber B. (2016) - Éthique de la recherche et innovation responsable, Ed. ISTE, 

Londra, Marea Britanie 

- Gavard-Perret M-L. – coord. (2018) - Méthodologie de la recherche en sciences de gestion, 

3e éd., Pearson Education, Paris, Franța 

 

Redactarea lucrărilor științifice (franceză) / Academic writing (taught in French) 

1. Cadrul epistemologic al cercetării științifice / Epistemology and the scientific research 

2. Alegerea subiectului de cercetare / Defining the research question 

3. Colectarea și interpretarea datelor / Data collection and interpretation 

4. Metode, tehnici și instrumente de analiză cantitativă și calitativă / Quantitative and 

qualitative methods, techniques and tools 

5. Structurarea și comunicarea rezultatelor cercetării / Structuring and publishing results 

Bibliografie: 

- Gavard-Perret M-L. – coord. (2018) - Méthodologie de la recherche en sciences de gestion, 

3e éd., Pearson Education, Paris, Franța 

- Constant A.-S., Lévy Q. (2017) - Réussir mémoire, thèse et HDR, 6e éd., Ed. Gualino, Paris, 

Franţa 

 

 

 



Strategii de negociere în afaceri și managementul conflictelor (franceză) / Negociation 

strategies and conflict management (taught in French) 

1. Conflictul și gestionarea conflictelor în afaceri / Conflict and managing business conflicts 

2. Stiluri de negociere în caz de conflict / Negociation styles in conflict situations 

3. Poziție vs. interes în negociere / Position vs interest in negociations 

4. Manipulare vs negociere / Manipulation vs negocioation 

5. Mediere și arbitraj în afaceri / Mediation and arbitration in business 

Bibliografie: 

- Bercoff M., Pomerol J-C., Rudnianski M. (2016) - Le grand livre de la négociation, 5e éd., 

Ed. Eyrolles, Paris, Franţa 

- Salzer J., Stimec A. (2019) - La boîte à outils de la Gestion des conflits, 2e éd., Ed. Dunod, 

Paris, Franța 

- Nizar F. (2014) – Gestion des conflits & Techniques de négociation, BKBS Publishing 

- Combalbert L – coord. (2020) - Le management des situations de crise: Anticiper les risques 

et gérer les crises, 4e éd. ESF Sciences Humaines, Paris, Franța 

 

Negocieri în afaceri (franceză) / Business negociations (taught in French) 

1. Tipologia negocierilor în afaceri și negociatorilor / Types of business negociations and 

negociators 

2. Metodologia negocierii în afaceri / Business negociation methods 

3. Negocieri interculturale / Intercultural negociations 

4. Comunicare și gestionarea conflictelor în negocierea de afaceri / Communication and 

conflict management in business negociations 

Bibliografie: 

- Lempereur A.P., Colson A. (2016) - Méthodes de négociation, 2e éd., Ed. Dunod, Paris, 

Franţa 

- Ferrier O. (2016) - Les techniques de négociation efficaces - 90 outils pour convaincre, Ed. 

Vuibert, Paris, Franţa 

- Ficher R., Ury W., Patton B. (2006) - Comment réussir une négociation, Ed. Seuil, Paris, 

Franţa 


