
OFERTA DE STUDII PENTRU ADMITEREA LA CICLUL DE MASTER SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
licenţă 

Programul de studii/ 
Specializarea 

(acronimul 
specializării) 

Statut (acreditat/autorizat provizoriu) 
Nr. de credite / 

Durata de 
şcolarizare 

Forma de 
învăţământ 

Număr de locuri 

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

1. Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor / 
Business Administration 
(M-BA) 

Acreditat conform HG 664/21.09.2016. 
Evaluat și acreditat de ARACIS cu calificativul 
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului 
ARACIS adoptată în şedinţa din data de 
30.06.2016. 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

13 5 

Administrarea afacerilor 
regionale (AAR) 

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012, 
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG 
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015 și HG 
402/02.06.2016. Autorizat prin Adresa ARACIS 
1087/21.02.2008 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

15 0 

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

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012, 
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG 
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015 și HG 
402/02.06.2016. Autorizat prin Adresa ARACIS 
1959/21.03.2008 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

15 0 

2. Contabilitate Contabilitatea, auditul şi 
gestiunea afacerilor 
(CAGA) 

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012, 
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG 
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015 și HG 
402/02.06.2016. Autorizat prin Adresa ARACIS 
1087/21.02.2008 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

1 0 

3. Economie şi 
afaceri 
internaţionale 

Administrarea afacerilor 
internaționale / 
International Business 
Administration (M-IBA) 

Acreditat conform HG 664/21.09.2016. 
Evaluat și acreditat de ARACIS cu calificativul 
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului 
ARACIS adoptată în şedinţa din data de 
28.07.2016. 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

11 3 

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

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012, 
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG 
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015 și HG 
402/02.06.2016.  
Autorizat prin Adresa ARACIS 
1959/21.03.2008. 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF)  

14 
 

0 
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Relaţii economice 
europene (REE) 

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012, 
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG 
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015 și HG 
402/02.06.2016.  
Autorizat prin Adresa ARACIS 
1087/21.02.2008 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

17 

 
 
0 
 
 

4. Finanţe Finanţe, bănci, asigurări 
(FBA) 

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012, 
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG 
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015 și HG 
402/02.06.2016. 
Autorizat prin Adresa ARACIS 
1087/21.02.2008 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

13 0 

5. Management Management aprofundat 
/ Advanced Management 
(M-AM) 

Acreditat conform HG 664/21.09.2016. 
Evaluat și acreditat de ARACIS cu calificativul 
ÎNCREDERE, conform Hotărârii Consiliului 
ARACIS adoptată în şedinţa din data de 
30.06.2016. 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

10 2 

Managementul 
organizaţiei (MO) 

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012, 
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG 
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015 și HG 
402/02.06.2016. 
Autorizat prin Adresa ARACIS 
1087/21.02.2008 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

8 0 

6. Marketing Marketing şi comunicare 
în afaceri (MCA) 

Acreditat conform Ordinului 4945/31.07.2012, 
reconfirmat prin HG 581/30.07.2013, HG 
582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015 și HG 
402/02.06.2016. 
Autorizat prin Adresa ARACIS 
1087/21.02.2008 

120 credite, 
4 semestre 

Învăţământ cu 
frecvenţă (IF) 

5 0 

 



* 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 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  
** conform H.G. 581/30.07.2013, HG 582/21.07.2014, HG 595/06.08.2015, HG 402/02.06.2016 și HG 664/21.09.2016 și respectiv, a Hotărârilor Consiliului ARACIS din data de 30.06.2016 și din data 
de 28.07.2016. 
*** 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  

 
Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite mai puțini studenți la un program de 

studii decât cifra de școlarizare afișată sau de a nu organiza în anul univ. 2017-2018 un program de studii de master, dacă nu are 
suficiente locuri confirmate în urma admiterii pentru a organiza formațiune de studiu conform Hotărârii Senatului Universității din 
Oradea. În acest caz, candidații vor fi repartizați la următoarea/următoarele opțiune/opțiuni din cererea-tip de înscriere la admitere, iar 
candidaţii declaraţi admişi la un program de studii care nu se mai organizează, vor fi distribuiţi la următoarele programe de studii pentru care au 
optat pe cererea-tip de înscriere, în ordinea mediilor generale de admitere. Pentru ca un program de studii universitare de master să fie organizat 
de Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea în urma concursului de admitere, este necesar ca minim 15 studenţi să confirme 
locul în urma admiterii, pentru respectivul program de studii; subgrupele nu pot fi constituite cu mai puţin de 10 studenţi. Dacă într-un domeniu 
există 2 sau mai multe programe de studii acreditate, atunci este necesar ca minim 15 studenţi să confirme locul în urma admiterii, pentru unul 
dintre programele de studii și respectiv, minim 20 studenți să confirme locul în urma admiterii, pentru celălalt(-e) program(-e) de studii. La debutul 
programelor de studii de master cu predare în limba engleză, numărul minim de studenți care trebuie să confirme locul în urma admiterii la un 
program de master cu predare în limba engleză este 15 studenți/program de master. 
 


