
PROGRAME POSTUNIVERSITARE 

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecționarea unei/unor competențe 
ori unitatea de competență/unitățile de competențe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaționale, 
aferente unei ocupații care poate fi practicataă doar de un absolvent de studii universitare. 
Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se desfășoară pe baza Regulamentului propriu de organizare și 
desfășurare, aprobat de Senatul universitar al Universității din Oradea. 
La programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă au dreptul să participe absolvenții care au finalizat cu diplomă cel 
puțin studiile universitare de licență sau echivalente. 
Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competențelor profesionale 
asimilate de cursanți pe parcursul programului. 
In conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate în cadrul Universității 
din Oradea utilizează sistemul de credite de studiu transferabile, iar absolvenților care promovează examenul de certificare a competențelor li se 
eliberează de catre instituție un certificat de atestare a competențelor profesionale specifice programului. Certificatul de atestare a competențelor 
profesionale este însoțit de un supliment descriptiv care conține situația școlară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile 
acumulate, calificarea universitară/standardul ocupațional care a stat la baza dezvoltării programului și competența/competențele sau unitatea de 
competență/unitățile de competențe vizate de programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a 
competențelor profesionale și suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului de resort și se gestionează potrivit reglementărilor referitoare 
la actele de studii. 
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ a Facultății de Științe Economice a Universității din Oradea pentru Admiterea 2016 la programele 
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: 
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al 
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1.  
ADMINISTRAREA 
AFACERILOR ÎN INDUSTRIA 
TURISMULUI 

IF 
Administrarea 
afacerilor 

Economia comerțului, 
turismului și serviciilor, 
cod RNCIS: L070030030 

150 lei 900 lei 36 24 8 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

2.  PLANUL DE AFACERI IF 
Administrarea 
afacerilor 

Economia comerțului, 
turismului și serviciilor, 
cod RNCIS: L070030030 

150 lei 500 lei 10 10 4 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

3.  
COMUNICARE ÎN LIMBA 
ENGLEZĂ PENTRU MEDIUL 
DE AFACERI – A13 

IF 
Economie și 
Afaceri 
Internaționale 

Economie și Afaceri 
Internaționale, cod 
RNCIS L070060030 

150 lei 700 lei 20 20 6 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

4.  
COMUNICARE ÎN LIMBA 
ENGLEZĂ PENTRU MEDIUL 
DE AFACERI – A24 

IF 
Economie și 
Afaceri 
Internaționale 

Economie și Afaceri 
Internaționale, cod 
RNCIS L070060030 

150 lei 700 lei 20 20 6 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

                                                           
1 Taxa de înscriere nu se returneză! 
2 Se achită integral la confirmarea locului la admitere. 
3 conform Paşaportului Lingvistic European. 
4 conform Paşaportului Lingvistic European. 

http://arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1fd/18e777c530ff1a5f90a5e5cc598a00a5/HS016-2012-anexa18-REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-PPFDPC-UO.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DEC_adm-af-in-turism.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DEC_adm-af-in-turism.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DEC_Planul-de-af.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DEC_Planul-de-af.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DAI_Engleza-A1.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DAI_Engleza-A1.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DAI_Engleza-A2.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DAI_Engleza-A2.pdf
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5.  

INIȚIERE ÎN NEGOCIEREA 
ȘI CONTRACTAREA 
OPERAŢIUNILOR DE 
EXPORT-IMPORT 

IF 
Economie și 
Afaceri 
Internaționale 

Afaceri Internaționale, 
cod RNCIS 
L40708006020 

150 lei 500 lei 10 10 4 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

6.  

NEGOCIEREA, 
CONTRACTAREA ŞI 
DERULAREA 
OPERAŢIUNILOR DE 
EXPORT-IMPORT 

IF 
Economie și 
Afaceri 
Internaționale 

Afaceri Internaționale, 
cod RNCIS 
L40708006020 

150 lei 700 lei 20 20 6 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

7.  
MANAGEMENTUL 
AFACERILOR ÎN MEDIUL 
CONCURENȚIAL 

IF Management 
Management, cod 
RNCIS: L070070010 

150 lei 1300 lei 40 50 11 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

8.  
MANAGEMENTUL ȘI 
MARKETINGUL 
EVENIMENTELOR 

IF Marketing 
Marketing, cod RNCIS 
L070080010 

150 lei 700 lei 20 20 6 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

9.  
METODE CALITATIVE ŞI 
CANTITATIVE DE 
CERCETARE A PIEŢEI 

IF Marketing 
Marketing, cod RNCIS 
L070080010 

150 lei 700 lei 20 20 6 
Avizat prin adresa 
MENCȘ nr. 40312/ 
05.09.2016 

Planul de 
învățământ 

Legendă: IF – învățământ cu frecvență; C – curs, S – seminar, L – laborator, P – proiect, AP – activități practice. 

http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DAI_INCO-export-import.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DAI_INCO-export-import.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DAI_NCDO-export-import.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DAI_NCDO-export-import.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DMM_Mn-af-in-mediul-competitiv.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DMM_Mn-af-in-mediul-competitiv.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DMM_MN-MK-evenimentelor.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DMM_MN-MK-evenimentelor.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DMM_Cercetari-de-piata.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/02/DMM_Cercetari-de-piata.pdf

