FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Toate specializările sunt acreditate de
Ministerul Educaţiei Naţionale

Domeniul / Specializarea:

Administrarea afacerilor / Administrarea afacerilor regionale (AAR)
50 locuri din care 9 bugetate;
 Administrarea afacerilor / Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii (EAATIO) - 50 locuri din care 9 bugetate;
 Contabilitate / Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor (CAGA)
50 locuri din care 9 bugetate;
 Economie şi afaceri internaţionale / Relaţii economice europene (REE)
50 locuri din care 9 bugetate;
 Economie şi afaceri internaţionale / Administrarea afacerilor interne şi internaţionale
ale I.M.M. (AAIIIMM) - 50 locuri din care 9 bugetate;
 Finanţe / Finanţe, bănci, asigurări (FBA) - 50 locuri din care 6 bugetate;
 Management / Managementul organizaţiei (MO) - 90 locuri din care 6 bugetate;
 Management / Management în sistemul de învăţământ (MSI) - 50 locuri cu taxă;
 Marketing / Marketing şi comunicare în afaceri (MCA) - 50 locuri din care 6 bugetate;


Taxa de şcolarizare: 2900 RON (forma de Învătământ cu Frecventă) (taxa de scolarizare 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;

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

Criterii de admitere
Media generală a examenului de licenţă (100%)
Pentru detalii referitoare la departajarea candidaţilor şi
confirmarea locului vă rugăm vizitaţi:
http://steconomiceuoradea.ro/wp/2013/02/26/admitere-2013-masterat/

Cererea – tip de înscriere - se va obține din sala de

înscriere
Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la
o altă facultate) plus o fotocopie, sau adeverinţă care
menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a
fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenților
care au susținut examen de licență în anul 2013);
Situaţia şcolară / suplimentul la diploma de licenţă
în original sau copie legalizată;
Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată,
ea va fi însoțită de adeverința doveditoare a depunerii
originalului la înscrierea la o altă facultate) plus o fotocopie;
Certificatul de naştere în copie legalizată;

Certificat 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 buletin/carte de identitate;

Carte de identitate sau paşaport (originalul se va
prezenta la înscriere, pentru conformitate) şi fotocopie;
Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

