
Domeniul Administrarea afacerilor - 
Economia comerţului, Economia turismului, 
Economia serviciilor, Tehnologie comercială, 
Tehnica amenajărilor turistice, Tehnica ope-
raţiunilor de turism etc. 

 
Domeniul Contabilitate - Contabilitate 

financiară, Contabilitate de gestiune, Contabi-
litate consolidată, Contabilitatea instituţiilor 
publice, Audit financiar etc. 

 
Domeniul Economie şi afaceri internaţio-

nale – Tranzacţii economice internaţionale, 
Comerţ internaţional şi politici comerciale in-
ternaţionale, Economie Europeană, Investiții 
internaționale, Tehnica operaţiunilor de co-
merţ exterior, Transporturi, expediţii şi asigu-
rări internaţionale, etc.   

 
Domeniul Finanţe - Finanţe publice, Gestiu-

nea financiară a întreprinderii, Asigurări comer-
ciale, Control financiar, Monedă şi credit, Anali-
ză economico-financiară, Simulări şi proiecte 
financiar bancare, Buget şi trezorerie publică  
etc. 

 
Domeniul Management - Management 

comparat, Managementul resurselor umane, 
Management strategic, Managementul micilor 
afaceri, Managementul calităţii etc. 

 
Domeniul Marketing - Marketing, Marke-

ting internaţional, Marketingul serviciilor, Teh-
nici promoţionale, Comportamentul consuma-
torului, Cercetări de marketing etc. 

Facultatea de Ştiinţe Economice 
 
Str. Universităţii Nr. 1, Codul poștal 410087, 
Oradea, Bihor, România. 
 

Telefon Secretariat:  

0259-408407; 
0259-408276. 

 
Vizitează:  

http://steconomiceuoradea.ro  
pentru ultimele informaţii referitoare  

la Admiterea 2013! 

 

Adresează-ne întrebări cu privire la  

Admiterea 2013 pe adresa de e-mail: 

steconomice@uoradea.ro 

Toate specializările sunt acreditate de  
Ministerul Educaţiei Naționale! 

Î N S C R I E R E A      C A N D I D A Ț I L O R     
17 -  24      I U L I E       2 0 1 3 

DOMENIUL  
DE LICENŢĂ 

 SPECIALIZAREA NUMĂRUL DE 
LOCURI / CIFRA 
DE ȘCOLARIZA-

RE  

DIN CARE  
NR.  

LOCURI  
BUGETATE 

ADMINISTRAREA   
AFACERILOR 

Economia  comerţului, 
turismului şi  
serviciilor 
IF-3 ani 
ID-3 ani  

 
120 (IF) 
50 (ID) 

 
 

19 (IF) 
 

CONTABILITATE Contabilitate şi  
informatică de  
gestiune 
IF-3 ani 
ID–3 ani 

 
75 (IF) 
75 (ID) 

 
 

19 (IF) 

ECONOMIE ŞI  
AFACERI  
INTERNAŢIONALE 

Afaceri internaţionale  
IF-3 ani 
ID-3 ani 

 
120 (IF) 
30 (ID) 

 
19 (IF) 

 

FINANŢE Finanţe şi bănci 
IF-3 ani 
ID-3 ani 

 
100 (IF) 
50 (ID) 

 
18 (IF) 

 

MANAGEMENT Management 
IF-3 ani 
ID-3 ani 

 
90 (IF) 
75 (ID) 

 
18 (IF) 

 

MARKETING Marketing 
IF-3 ani 
ID-3 ani 

75 (IF) 

50 (ID) 

 
19 (IF) 

 



 personal didactic universitar profesionist, tânăr, 

entuziast şi deschis spre provocările noii generaţii; 

 dotare – infrastructură adecvată: amfiteatre, 

aulă, săli de seminar, laboratoare de specialitate, 

bibliotecă, săli şi teren de sport, dispensar medical, 

cantină, cămine studenţeşti; 

 posibilitatea studierii limbilor străine pentru 

afaceri şi pregătirea pentru diverse testări în 

vederea obţinerii unor certificate de competenţă 

lingvistică (CLSA – Centrul de Limbi Străine pen-

tru Afaceri și Cercuri studențești pentru limbi străi-

ne); 

 posibilitatea obţinerii de burse de studiu sau de 

merit, burse sociale, precum şi burse pentru 

mobilități de studiu și practică/internship în stră-

inătate, sub forma stagiilor de pregătire, cu spri-

jin pentru cheltuieli de transport şi cazare plătite din 

fonduri ale UE prin programul ERASMUS sau oferi-

te pe baza acordurilor bilaterale de colaborare stabi-

lite cu diverse universităţi din străinătate; 

 posibilitatea continuării studiilor prin înscrierea 

la masteratele organizate de facultate, toate fiind 

acreditate și recunoscute de către minister;  

 desfăşurarea de activităţi în cadrul unor cercuri 

şi organizaţii studenţeşti: AIESEC, ASUO etc., 

cercuri studenţeşti organizate de facultate; 

Studiile de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Economice 

sunt organizate în conformitate cu Procesul Bologna, 

pe 3 ani de studiu, în Sistemul European de Credite 

Transferabile (ECTS). 

 anul universitar este format din 2 semestre, în general a 
câte 14 săptămâni de activitate didactică, urmate de o 
sesiune de examene de 3-4 săptămâni; 

 

 frecvenţa la cursuri, seminarii, laboratoare şi proiecte 
este obligatorie; 

 

 cerinţele de promovabilitate pentru fiecare disciplină se 
prevăd în fişa disciplinei şi se comunică studenţilor la 
începutul fiecărui semestru, de către titularul disciplinei; 

 

 numărul minim de credite într-un semestru este 30. 
(creditele sunt valori numerice cuprinse de regulă între 
1 şi 30, alocate unor unităţi de cursuri şi altor activităţi 
didactice incluse în planul de învăţământ dintr-un se-
mestru. Creditele reflectă cantitatea de muncă, sub 
toate aspectele ei - curs, seminar, lucrări practice etc. - 
investită de student pentru însuşirea unei discipline. 
Creditele nu măsoară calitatea învăţării şi nici impor-
tanţa disciplinei. Evaluarea studentului se face prin 
note); 

 

 pentru promovarea în anul următor de studii este nece-
sară obţinerea unui număr de minim 30 credite (din 
maxim 60); 

 

 disciplinele predate studenţilor sunt clasificate în: 

 discipline obligatorii (au în vedere acumularea 
cunoştinţelor de bază, specifice domeniului); 

 discipline obligatorii/opţionale de specialitate 
(vizează specializarea studenţilor); 

 discipline facultative (urmăresc lărgirea orizon-
tului de cunoaştere şi de cultură generală al stu-
denţilor).  

Te așteptăm să te înscrii la 
ADMITEREA 2013,  

în perioada  
17—24 IULIE 2013! 
Vino pregătit cu:  

 

Dosar de înscriere (dosar plic), care va conţine:  

 o cerere de înscriere (cerere tipizată care se distribuie 
candidaţilor în sala de înscriere a facultății) în care se  
completează informaţiile solicitate referitoare la datele de 
identificare, studiile absolvite, domeniul de studiu ales de 
candidat pentru admitere, în ordinea preferinţei etc.; 

 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu 
aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care 
candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită 
de adeverința doveditoare a depunerii originalului la înscrie-
rea la o altă facultate), plus o fotocopie, sau adeverinţă 
care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a 
fost eliberată diploma de  bacalaureat (în cazul liceelor 
la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013); 

 Foaia matricolă în original sau copie legalizată; 
 Certificatul de naştere, în copie legalizată; 
 Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, dacă este 

cazul; 
 Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, 

din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care 
candidează; 

 2 fotografii tip Carte (buletin) de identitate; 
 Cartea de identitate sau paşaportul (originalul se prezin-

tă la înscriere pentru conformitate) şi o fotocopie; 
 Chitanţa care dovedește achitarea taxei de admitere, în 

original (candidatul este sfătuit să îşi păstreze o fotocopie).  
 

Locurile - pentru învăţământul cu frecvență (fără taxă sau 
cu taxă) şi pentru învăţământul la distanţă (cu taxă) vor fi 
ocupate prin  concurs de dosare. 

Criteriu de admitere:  

 Media generală la examenul de Bacalaureat (100%). 
 

Criterii de departajare în caz de medii egale obținute la exa-
menul de Bacalaureat:  

1. nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de 
bacalaureat 

2. nota la proba (disciplina) Economie la examenul de 
bacalaureat. 

Notă importantă: În cazul în care un candidat nu a susținut/nu dove-
dește susținerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce 
reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva/
respectivele probă/probe de departajare (așadar, numai pentru departaja-
rea candidaților cu medii generale egale la examenul de bacalaureat se 
iau în considerare  notele la disciplina Matematică și respectiv, dacă mai 
e cazul, la disciplina Economie, obținute la examenul de bacalaureat). 
 

Admiterea candidaţilor se va face în ordine descrescătoare 
a mediilor (fără taxă, cu taxă), pe domenii, în funcţie de 
opţiunile exprimate în cererea de înscriere.  
 

Confirmarea ocupării locului de către candidat, după ce a 
fost admis, se face prin:  
1. Achitarea taxei de înmatriculare şi depunerea chitanţei la 

secretariatul facultăţii; 
2. Plata taxei de şcolarizare, tranşa I (pentru studenţii cu taxă) şi 

depunerea chitanţei la secretariatul facultăţii; 
3. Depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii. 
 

Confirmarea ocupării locului se va face în perioada 29 iulie - 
2 august. 

Taxa de şcolarizare:  
 

 2700 RON (pentru forma de Învățământ cu Frecvență),  

 2800 RON (pentru forma de Învățământ la Distanță)    

(taxa de școlarizare se poate achita integral  sau în trei tranşe plătibile 
pe parcursul unui an). 

Alte taxe: 

 Taxa de înscriere concurs de admitere - 150 RON; 

 Taxa pentru contestaţii -  150 RON; 

 Taxa de înmatriculare - 100 RON; 


