
Oferta FSE de programe de studii universitare de master 

pentru Admiterea 2016 – Sesiunea SEPTEMBRIE 

 
Facultatea de Ştiinţe Economice (FSE) din cadrul Universității din Oradea (UO) are următoarea ofertă de programe de studii universitare de master la Admiterea 2016 – Sesiunea SEPTEMBRIE, pe domenii, programe de studii şi forme de 

învăţământ: 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
de licenţă 

Pogramul de studii 
(acronimul programului) 

Limba 
de predare 

(limba în care 
se desfășoară 

studiile) 

Statutul 
programului  

de studii  
(acreditat / 
în curs de 
acreditare) 

Nr. 
de credite / 

Durata 
de 

şcolarizare 
(studiilor) 

Forma 
de învăţământ 

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
în primul an de studiu Taxa anuală de 

școlarizare /  
de studii  

(se aplică doar la 
studenții admiși pe 
locurile CU TAXĂ)1 

Planul de învățământ 
aferent programului TOTAL, 

din care: 

locuri FĂRĂ TAXĂ 
(finanţate de la 
bugetul de stat) 

locuri CU TAXĂ 

1 
Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor (în limba 
engleză – Master of Business 
Administration) (MBA) * 2 

Limba engleză Acreditat* 2 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

25* 2 7***** 2 18* 2 3500 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

Administrarea afacerilor regionale 
(AAR) 

Limba română Acreditat** 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

  20   0   20 3000 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

Economia şi administrarea 
afacerilor în turism şi industria 
ospitalităţii (EAATIO) 

Limba română Acreditat*** 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

  10   0   10 3000 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

2 Contabilitate 
Contabilitatea, auditul şi gestiunea 
afacerilor (CAGA) 

Limba română Acreditat**** 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

   2   0    2 3000 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

3 
Economie 
şi afaceri 
internaţionale 

Administrarea afacerilor 
internaționale (în limba engleză – 
Master of International Business 
Administration) (MIBA) * 2 

Limba engleză Acreditat* 2 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

25* 2 7***** 2 18* 2 3500 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

Administrarea afacerilor interne şi 
internaţionale a întreprinderilor 
mici şi mijlocii (AAIIIMM) 

Limba română Acreditat*** 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

  12   0   12 3000 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

Relaţii economice europene 
(REE) 

Limba română Acreditat*** 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

  11   0   11 3000 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

4 Finanţe Finanţe, bănci, asigurări (FBA) Limba română Acreditat**** 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

   3   0    3 3000 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

5 Management 

Management avansat (în limba 
engleză – Advanced 
Management) (MAM) * 2 

Limba engleză Acreditat* 2 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

25* 2 7***** 2 18* 2 3500 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

Managementul organizaţiei (MO) Limba română Acreditat*** 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

  13   0   13 3000 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

6 Marketing Marketing (MK) Limba română Acreditat*** 
120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

  16   0   16 3000 lei/an 
Plan de învățământ valabil din anul I, 

începând cu anul univ. 2016-2017 

 
TOTAL: 162 21 141   

 

* program de studii universitare de master cu predare în limba engleză; admiterea la acest program de studii se va organiza numai dacă se va publica în Hotărâre de Guvern, în timp util; acest program de studii este acreditat de ARACIS conform Hotărârilor 
Consiliului ARACIS din data de 30.06.2016 (MBA și MAM), publicate pe pagina web http://www.aracis.ro/uploads/media/Validare_rapoarte_30.06.2016.pdf (pozițiile 29 și 30) și respectiv, conform Hotărârilor Consiliului ARACIS din data de 28.07.2016 (MIBA), 
publicate pe pagina web http://www.aracis.ro/uploads/media/Hotarari_ale_Consiliului_ARACIS_din_28.07.2016..pdf (poziția 14). 
** acreditat conform HG 402/02.06.2016, HG 595/06.08.2015, HG 582/21.07.2014 și H.G. 581/30.07.2013. 
*** acreditat conform HG 402/02.06.2016, HG 595/06.08.2015, HG 582/21.07.2014, H.G. 581/30.07.2013 și respectiv, a Hotărârilor Consiliului ARACIS din data de 28.11.2013, 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. 
**** acreditat conform H.G. 581/30.07.2013, HG 582/21.07.2014 și HG 595/06.08.2015 și respectiv, a Hotărârilor Consiliului ARACIS din data de 31.10.2013, 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  
***** conform H.S. nr.6 din 23 mai 2016, anexa 6 - repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat la nivelul Universității din Oradea 

 

Taxele de școlarizare valabile în anul 2016-2017 pentru programele de studii universitare organizate de FSE se găsesc la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2016/04/Taxe-de-scolarizare-FSE-2016-2017.pdf. 
 
Mai multe informații se găsesc pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro/wp/admitere-2016/. 

                                                           
1 Această taxă este valabilă pentru studenții cetățeni români cu domiciliul în România și/sau cu studii de liceu/licență și diplomă de Bacalaureat emisă de Ministerul de resort din România, precum și pentru cetățenii statelor membre UE; taxa anuală de școlarizare/studii se poate achita în 3 tranșe; se 

acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2016. 
2 Admiterea la acest program de studii se va organiza numai dacă se va publica în Hotărâre de Guvern, în timp util. 
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