
 
Domeniul / Specializarea: 
 
 Administrarea afacerilor / Administrarea aface-

rilor regionale (AAR) - 50 locuri din care 9 buge-

tate; 

 Administrarea afacerilor / Economia şi adminis-

trarea afacerilor în turism şi industria ospitali-

tăţii (EAATIO) - 50 locuri din care 9 bugetate; 

 Contabilitate / Contabilitatea, auditul şi gestiu-

nea afacerilor (CAGA) - 50 locuri din care 9 bu-

getate; 

 Economie şi afaceri internaţionale / Relaţii eco-

nomice europene (REE) - 50 locuri din care 9 

bugetate; 

 Economie şi afaceri internaţionale / Administra-

rea 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 în-

văţământ (MSI) - 50 locuri cu taxă; 

 Marketing / Marketing şi comunicare în afaceri 

(MCA) - 50 locuri din care 6 bugetate; 
Toate specializările sunt acreditate  

de  

Ministerul Educaţiei Naţionale! 

 

Taxa de şcolarizare:  
 

2900 RON (forma de Învățământ cu Frecvență),  
 (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; 

Componenţa dosarului de înscriere:  

 Cererea–tip de înscriere - se va obține în sala de înscriere în 
momentul când vă prezentați la facultate 

 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 foto-

copie, 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 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 o fotocopie; 

 Chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de admitere, în origi-
nal (candidatul este sfătuit să îşi păstreze o fotocopie).  

  

Criterii pentru admitere:  
Media generală a examenului de licenţă (100%) 

 

Pentru detalii referitoare la:  

 Criteriile de departajare în caz de medii egale 

 Confirmarea locului ocupat 

vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web:  

http://steconomiceuoradea.ro/wp/2013/02/26/admitere-
2013-masterat/ 

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la adre-
sa:  

Str. Universității Nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, Bihor,  
România; web: http://steconomiceuoradea.ro/ 

Telefon secretariat: 0259-408407, 0259-408276 

Secretar master:  

Otilia Tomescu (e-mail: otomescu@uoradea.ro)  

Perioada de înscriere: 
17 – 24 iulie 2013  

Chiar merită! 



 
1. Masterate de cercetare (de aprofundare)  

 
- se  adresează tuturor absolvenţilor cu diplomă de 

licenţă în domeniul știinţelor economice 

(economişti), indiferent de durata studiilor.  

Se pot înscrie numai absolvenți cu diplomă de licenţă 

în Știinţe economice. 
 

Specializările la care organizăm examen de  
admitere în anul 2013 sunt următoarele: 
 

 Specializarea Administrarea afacerilor regionale 

(AAR) - discipline specifice studiate: Economie şi 

politici publice de dezvoltare, Economie şi politici 

europene de dezvoltare, Economia şi administrarea 

afacerilor în plan regional şi local, Promovare şi 

branding regional, Finanțarea afacerilor, Proiecte cu 

finanțare internațională; 

 Specializarea Contabilitatea, auditul şi gestiunea 

afacerilor (CAGA) - discipline specifice studiate: 
Contabilitate financiară aprofundată, Piețe financia-
re internaționale, Normalizarea şi armonizarea con-
tabilă internațională, Analiza statică, dinamică şi 
previzională a situațiilor financiare, Metode contabi-
le şi financiare de gestiune a afacerilor, Diagnostic 
financiar şi evaluarea întreprinderii; 

 

 Specializarea Relaţii economice europene (REE) - 

discipline specifice studiate: Uniunea Europeană 
în contextul relațiilor economice internaționale, 
Relații economice internaționale, Concurență şi 
competitivitate, Proiecte cu finanțare internaționa-
lă, Economia integrării europene, Negociere şi con-
tractare în comerțul internațional, Piețe financiare 
internaționale, Comerț exterior şi uniune vamală în 
UE, Corespondență de afaceri în limbi străine; 

 

 Specializarea Finanţe, bănci, asigurări (FBA) - dis-

cipline specifice studiate: Piețe financiare inter-
naționale, Politici monetare şi stabilitate financiară, 
Econometrie financiară, Economie bancară, Strategii 
de promovare a produselor bancare şi de asigurări 
Diagnostic financiar şi evaluare; 

 Specializarea Managementul organizaţiei (MO) - 

discipline specifice studiate: Sisteme, metode şi 

tehnici de management, Comportament organizațio-

nal, Strategii manageriale, Managementul activității 

de marketing, Comunicare managerială, Sisteme de 

gestiune a informațiilor de management; 
 

 Specializarea Marketing şi comunicare în afaceri 

(MCA) - discipline specifice studiate: Organizarea 

activității de marketing, Psihologia şi comportamentul 

economic de consum, Media şi comunicații de marke-

ting, Sisteme de gestiune a informațiilor de marke-

ting,  Metode şi tehnici de cercetare în marketing, 

Strategii de marcă.  

 

 

2. Masterate profesionale  

(de complementaritate, tip MBA)  
 

– se adresează tuturor absolvenţilor care deţin o diplo-

mă de licenţă, indiferent de specialitate, de domeni-

ul de licenţă absolvit (economişti şi ne-economişti) și 

de durata studiilor de licenţă absolvite 
 

 Specializarea Economia şi administrarea afacerilor 

în turism şi industria ospitalităţii (EAATIO) - disci-
pline specifice studiate: Economia terțiarului, For-
me noi de turism, Metode şi tehnici de cercetare în 
marketingul turistic, Agenții şi intermediari în turism, 
Economia şi administrarea afacerilor hoteliere şi de 
restaurație, Tehnici promoționale în turism; 

 

 Specializarea Administrarea afacerilor interne şi 

internaţionale ale IMM-urilor (AAIIIMM) - discipline 

specifice studiate: Economia afacerilor, Manage-

mentul dezvoltării durabile, Managementul riscurilor, 

Managementul afacerilor internaționale, Concurență 

şi competitivitate, Proiecte cu finanțare internaționa-

lă; Comerț exterior şi uniune vamală în UE, Corespon-

dență de afaceri în limbi străine; 

 Specializarea Management în sistemul de învăţă-

mânt (MSI) - discipline specifice studiate: Marketin-

gul serviciilor educaționale, Management financiar în 

sistemul de învățământ, Tutoriat în cercetarea pe-

dagogică, Teoria şi practica managementului edu-

cațional, Managementul calității serviciilor educațio-

nale. 

Masterul în Știinţe economice îți poate aduce o 

multitudine de avantaje, ca de exemplu: 

 Studiile se finalizează cu obținerea unei diplome de 

studii universitare de master, în conformitate cu 
reglementările legale, recunoscută atât de Ministe-
rul Educației Naționale din România, cât şi în plan 
internațional; 

 Pentru toate disciplinele din planurile de învăță-

mânt ți se pun la dispoziție materiale didactice tipă-
rite şi/sau în format electronic, disponibile on-line 
(pe platforma e-learning a facultății - a se vedea 
http://distance.iduoradea.ro), în conformitate cu 
standardele de calitate pentru învățământul superi-
or din România; 

 Ai parte de cadre didactice cu experiență, dedicați, 

şi vei putea audia numeroşi specialişti şi oameni de 
afaceri de succes, invitați de facultate pentru a-ți 
împărtăşi din experiența proprie; 

 La masteratele profesionale (tip MBA), obții toate 

cunoştințele necesare să-ți conduci afacerea într-un 
domeniu de activitate sau să conduci o unitate de 
învățământ, funcție de specializarea masterului pe 
care l-ai ales; 

 Beneficiezi de un sistem complex de comunicare, 

acces la informații, sprijin, consiliere şi tutorat 
(inclusiv on-line);  

 Taxele de şcolarizare sunt competitive şi se pot 

achita şi în rate; 

 Poți beneficia de burse de studiu în străinătate, 

inclusiv finanțate de Uniunea Europeană, la oricare 
dintre cele peste 50 de universități partenere ale 
facultății noastre, iar creditele obținute pe parcur-
sul studiilor efectuate la universitățile străine parte-
nere sunt recunoscute la întoarcerea în facultatea 
noastră, conform European Credit Transfer System;  

 Poți beneficia de burse pentru stagii de practică/

internship la firmele partenere ale facultății noastre 
din țările membre ale Uniunii Europene. 

… şi multe altele, care sigur te vor bucura. 

 

Te aşteptăm la master! Acum e momentul …  

Chiar merită!  


