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5.7. Criteriile de admitere la studii universitare de master 

Criteriile de admitere la studii universitare de master, la Facultatea de �tiin�e Economice, 
pe domenii �i programe de studii, pentru sesiunile Iulie 2020 �i Septembrie 2020, sunt: 
 

Programul de studii 
(acronim) 

Nr. credite �i 
durata 

�colariz. 

 

Administrarea 
afacerilor 

Economia �i 
administrarea afacerilor 
în turism �i industria 
ospitalit��ii (EAATIO) 

120 credite,  
4 semestre / 

înv�	�mânt cu 
frecven�� (IF) 

Concurs de admitere**: 

Media general
 de admitere: 
- 50% media general
 a 

examenului de licen�
; 
- 50% nota la proba Eseu 

 
Criterii de departajare în caz de 
medii egale:  
-1. nota la proba oral� (sus�inerea 
lucr�rii de licen��) la examenul de 
licen��  
- 2. nota la proba: evaluarea 
cuno�tin�elor fundamentale �i de 
specialitate la examenul de licen�� 
- 3. media general� la examenul de 
Bacalaureat 
- 4. nota ob�inut� la limba român� la 
examenul de Bacalaureat 
 
Not�: În cazul în care un candidat nu 
a sus�inut/nu dovede�te sus�inerea 
la examenul de licen�� a probei orale 
sau scrise sau în cazul în care nu a 
sus�inut examen la limba român� la 
examenul de Bacalaureat, ce 
reprezint� criterii de departajare, se 
va considera nota 1 la respectiva 
prob�/respectivele probe. 
Se pot înscrie absolven�i cu diplom� 
de licen�� în orice domeniu. 
 

Administrarea afacerilor 
regionale (AAR) 

120 credite,  
4 semestre / 

înv�	�mânt cu 
frecven�� (IF) 

Economie �i 
afaceri 
interna�ionale 

Rela�ii economice 
europene (REE) 

120 credite,  
4 semestre / 

înv�	�mânt cu 
frecven�� (IF) 

Administarea afacerilor 
interne �i interna�ionale 
a întreprinderilor mici �i 
mijlocii (AAIIIMM) 

120 credite,  
4 semestre / 

înv�	�mânt cu 
frecven�� (IF) 
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Domeniul de 
studiu 

Programul de 
studii 

(acronim) 

Nr. credite �i 
durata 

�colariz. 
Criterii de admitere 

Contabilitate 

Contabilitatea, 
auditul �i 
gestiunea 
afacerilor 
(CAGA) 

120 credite,  
4 semestre / 
înv�	�mânt 
cu frecven�� 

(IF) 

Concurs de admitere**: 

Media general
 de admitere: 
- 50% media general
 a examenului de 

licen�
; 
- 50% nota la proba Eseu.  

 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
-1. nota la proba oral� (sus�inerea lucr�rii de licen��) la 
examenul de licen��  
- 2. nota la proba: evaluarea cuno�tin�elor 
fundamentale �i de specialitate la examenul de licen�� 
- 3. media general� la examenul de Bacalaureat 
- 4. nota ob�inut� la limba român� la examenul de 
Bacalaureat 
 
Not�: În cazul în care un candidat nu a sus�inut/nu 
dovede�te sus�inerea la examenul de licen�� a probei 
orale sau scrise sau în cazul în care nu a sus�inut 
examen la limba român� la examenul de Bacalaureat, 
ce reprezint� criterii de departajare, se va considera 
nota 1 la respectiva prob�/respectivele probe. 
Se pot înscrie absolven�i cu diplom� de licen�� cu 
durata studiilor de 3 ani (Bologna) �i cu durata studiilor 
de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din 
domeniul fundamental tiin�e Economice. 
Absolven�ii cu diplom� de licen�� ai altor domenii 
decât Contabilitate vor trebui s� sus�in� în primul an 
de studii, examene pre-requisite la disciplinele: 
�� Contabilitate financiar� II 
�� Contabilitate de gestiune 
�� Contabilitate consolidat�. 
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Domeniul de 
studiu 

Programul de 
studii 

(acronim) 

Nr. credite �i 
durata 

�colariz. 
Criterii de admitere 

Finan�e Finan�e, b�nci, 
asigur�ri (FBA) 

120 credite,  
4 semestre / 
înv�	�mânt 
cu frecven�� 

(IF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Concurs de admitere**: 

 
 
Media general
 de admitere: 

- 50% media general
 a examenului de 
licen�
; 

- 50% nota la proba Eseu). 
 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
-1. nota la proba oral� (sus�inerea lucr�rii de licen��) la 
examenul de licen��  
- 2. nota la proba: evaluarea cuno�tin�elor 
fundamentale �i de specialitate la examenul de licen�� 
- 3. media general� la examenul de Bacalaureat 
- 4. nota ob�inut� la limba român� la examenul de 
Bacalaureat 
 
Not�: În cazul în care un candidat nu a sus�inut/nu 
dovede�te sus�inerea la examenul de licen�� a probei 
orale sau scrise sau în cazul în care nu a sus�inut 
examen la limba român� la examenul de Bacalaureat, 
ce reprezint� criterii de departajare, se va considera 
nota 1 la respectiva prob�/respectivele probe. 
Se pot înscrie absolven�i cu diplom� de licen�� în 
orice domeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management 
Managementul 
organiza�iei 
(MO) 

120 credite,  
4 semestre / 
înv�	�mânt 
cu frecven�� 

(IF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing 
Marketing �i 
comunicare în 
afaceri (MCA) 

120 credite,  
4 semestre / 
înv�	�mânt 
cu frecven�� 

(IF) 
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Domeniul de 
studiu 

Programul de 
studii 

(acronim) 

Nr. credite �i 
durata 

�colariz. 
Criterii de admitere 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea 
afacerilor / 
Business 
Administration 
(MBA) 

120 credite,  
4 semestre / 
înv�	�mânt 
cu frecven�� 

(IF) 

Certificat de competen	� lingvistic� sau dovada studierii 
limbii engleze minim 1 an pe durata ciclului de licen	� 
 

Concurs de admitere**: 

Media general
 de admitere: 
- 50% media general
 a examenului de 

licen�
; 
- 50% nota la proba Eseu. 

 
Criterii de departajare în caz de medii egale:  
-1. nota la proba oral� (sus�inerea lucr�rii de licen��) la 
examenul de licen��  
- 2. nota la proba: evaluarea cuno�tin�elor 
fundamentale �i de specialitate la examenul de licen�� 
- 3. media general� la examenul de Bacalaureat 
- 4. nota ob�inut� la limba englez� la examenul de 
Bacalaureat 
 
Not�: În cazul în care un candidat nu a sus�inut/nu 
dovede�te sus�inerea la examenul de licen�� a probei 
orale sau scrise sau în cazul în care nu a sus�inut 
examen la limba român� la examenul de Bacalaureat, 
ce reprezint� criterii de departajare, se va considera 
nota 1 la respectiva prob�/respectivele probe. 
Se pot înscrie absolven�i cu diplom� de licen�� în 
orice domeniu. 

* Admiterea candida�ilor la acest program de studii se va organiza cu încadrarea tuturor programelor de studii organizate în 
anul univ. 2020-2021 în acela�i domeniu, în limita cifrei totale de �colarizare de 100 locuri aferent� domeniului, conform HG. 
** Candida�ii care doresc s� se înscrie la programele de studii / specializ�rile cu predare în limba englez� vor depune Eseul 
redactat în limba englez�. De asemenea, se va depune dovada studierii limbii engleze sau certificat de competen�� lingvistic�, 
nivel B2, eliberat de institu�ii recunoscute de MENC�, ob�inute în ultimii ani (2010-2020). 
*** Pentru candida�ii la programele de master care opteaz� doar pentru programe organizate în limba român�, respectiv doar 
în limba englez�, Eseul va fi redactat doar în limba român�, respectiv englez�. Pentru candida�ii la programele de master care 
opteaz� �i pentru programe în limba român� �i pentru programe în limba englez�, eseul va fi redactat în ambele limbi.  


