
Oferta FSE de programe de studii universitare de licență pentru Admiterea 2016 

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universității din Oradea are următoarea ofertă de programe de studii universitare de licență la 

Admiterea 2016, pe domenii, programe de studii / specializări şi forme de învăţământ: 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
licenţă 

Pogramul de 
studii/ 

Specializarea 
(acronimul 

specializării) 

Statut 
(acreditat/autori
zat provizoriu/în 

curs de 
autorizare 
provizorie) 

Nr. de 
credite / 

Durata de 
şcolarizare 

Forma de 
învăţământ 

Număr maxim de studenți 
care pot fi școlarizați în 

primul an de studiu 
Planul de 

învățământ aferent 
programului/specia

lizării Total, 
din care, locuri 
finanţate de la 
bugetul de stat 

1 
Administrarea 
afacerilor 

Economia 
comerţului, 
turismului şi 
serviciilor (ECTS) 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

120* 15*** 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ la 
distanţă (ID) 

50** 0 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

Administrarea 
afacerilor (în limba 
engleză) 
(AAE)**** 

Autorizat 
provizoriu 

180 credite 
6 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

50** 15*** 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

2 
Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Afaceri 
internaţionale (AI) 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

120* 15*** 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ la 
distanţă (ID) 

50* 0 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

Afaceri 
internaționale (în 
limba engleză) 
(AIE) 

Autorizat 
provizoriu 

180 credite 
6 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

50** 15*** 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

3 Contabilitate 
Contabilitate şi 
informatică de 
gestiune (CIG) 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

75* 16*** 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ la 
distanţă (ID) 

50** 0 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/ECTS-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/ECTS-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/ECTS-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/ECTS-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/ECTS-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/ECTS-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/ECTS-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/ECTS-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AAE-IF-an-I-a.u.-2016-2017_propunere-autorizare-provizorie.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AAE-IF-an-I-a.u.-2016-2017_propunere-autorizare-provizorie.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AAE-IF-an-I-a.u.-2016-2017_propunere-autorizare-provizorie.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AAE-IF-an-I-a.u.-2016-2017_propunere-autorizare-provizorie.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AI-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AI-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AI-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AI-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AI-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AI-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AI-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AI-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AIE-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AIE-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AIE-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/AIE-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/CIG-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/CIG-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/CIG-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/CIG-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/CIG-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/CIG-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/CIG-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/CIG-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf


Nr. 
crt. 

Domeniul de 
licenţă 

Pogramul de 
studii/ 

Specializarea 
(acronimul 

specializării) 

Statut 
(acreditat/autori
zat provizoriu/în 

curs de 
autorizare 
provizorie) 

Nr. de 
credite / 

Durata de 
şcolarizare 

Forma de 
învăţământ 

Număr maxim de studenți 
care pot fi școlarizați în 

primul an de studiu 
Planul de 

învățământ aferent 
programului/specia

lizării Total, 
din care, locuri 
finanţate de la 
bugetul de stat 

4 Finanţe 
Finanţe şi bănci 
(FB) 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

100* 15*** 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ la 
distanţă (ID) 

50** 0 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

5 Management 
Management 
(MN) 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

100* 15*** 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ la 
distanţă (ID) 

50** 0 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

6 Marketing Marketing (MK) 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

75* 15*** 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

Acreditat 
180 credite 
6 semestre 

Învăţământ la 
distanţă (ID) 

50** 0 

Plan de învățământ 
valabil din anul I, 
începând cu anul 
univ. 2016-2017 

TOTAL: 990 121  

* conform H.G. 376/18.05.2016, a H.G. 575/27.07.2015 și conform Hotărârilor Consiliului ARACIS din data de 19.12.2013, publicate pe pagina 
web http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari/evaluari-single/view/arhiva-

2013/242/?tx_ttnews%5BpS%5D=1397084280&cHash=2ede8afcc7, folder Arhiva_2013.rar și respectiv, conform documentului publicat la link. 
http://www.aracis.ro/uploads/media/Raport_Departament_de_evaluare_cb6b01.pdf, pp. 10-11 
** conform H.G. 376/18.05.2016 și a Hotărârilor Consiliului ARACIS din data de 29.10.2015, publicate pe pagina web 
http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari/evaluari-single/view/hotarari-29102015/103/ și respectiv, 
http://www.aracis.ro/uploads/media/Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS_din_29.10.2015.pdf, p. 5 
*** conform H.S. nr.6 din 23 mai 2016, anexa 6 - repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat la nivelul Universității din Oradea 
**** admiterea la acest program de studii se va organiza numai dacă se va obține autorizarea provizorie din partea ARACIS, în timp util. 
 
Mai multe informații se găsesc pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro/wp/admitere-2016/.  

http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/FB-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/FB-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/FB-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/FB-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
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http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/FB-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/MN-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/MN-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/MN-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
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http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/MN-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
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http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/MK-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/MK-IF-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
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http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2015/08/MK-ID-an-I-a.u.-2016-2017.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178931
http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari/evaluari-single/view/arhiva-2013/242/?tx_ttnews%5BpS%5D=1397084280&cHash=2ede8afcc7
http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari/evaluari-single/view/arhiva-2013/242/?tx_ttnews%5BpS%5D=1397084280&cHash=2ede8afcc7
http://www.aracis.ro/uploads/media/Arhiva_2013.rar
http://www.aracis.ro/uploads/media/Raport_Departament_de_evaluare_cb6b01.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178931
http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari/evaluari-single/view/hotarari-29102015/103/
http://www.aracis.ro/uploads/media/Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS_din_29.10.2015.pdf
https://www.uoradea.ro/display10334
https://www.uoradea.ro/display10322
http://steconomiceuoradea.ro/wp/admitere-2016/

