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18 - 22 iulie 2022 – înscrierea candidaţilor; candidații care optează (și) 
pentru programele de studii universitare de master în limba engleză 
trebuie să demonstreze cunoașterea limbii engleze, prin depunerea la 
dosar a unui document în acest sens, certificat de competență lingvistică, 
foaie matricolă/supliment la diplomă/situație școlară de la ciclul de licență, 
din care să rezulte studierea pe parcursul a minim 1 an a limbii engleze;
25 iulie 2022 – afișarea rezultatelor provizorii;
26 iulie 2022, între orele 9.00-15.00 26 iulie 2022, între orele 9.00-15.00  – depunerea contestaţiilor;
26 iulie 2022 – rezolvarea contestaţiilor şi reafişarea rezultatelor provizorii, 
în urma contestaţiilor;
27-29 iulie 2022 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi 
„admis”;
1 august 2022 – afișarea rezultatelor finale.

Calendarul desfășurării concursului de admitere
la studii universitare de master

ADMITEREA 2022 - sesiunea IULIE:

CONTACT
Ne găsiți pe facebook la:

http://steconomiceuoradea.ro

Vă inivităm să vizitați site-urile noastre:
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE:

facebook.com/steconomiceuoradea.ro



PROGRAME DE STUDII OFERITE
(durata studilor: 2 ani):

Toate programele de studii universitare de master
pentru care organizăm admitere 
în anul universitar 2022-2023 sunt

ACREDITATE!

La 8 din cele 9 programe de master 
acreditate pentru care organizăm admitere în anul universitar 
2022-2023, se pot înscrie absolvenți de studii universitare 

de licență din orice domeniu!
Aceste programe de master sunt:

AAR, AATIO, AAIIIMM, REE, FBA, MO, MAM și MCA!

CONȚINUTUL 
DOSARULUI DE ADMITERE:

La cererea–tip de înscriere (care se primește la facultate, în momentul înscri-
erii) se anexează următoarele acte într-un dosar plic: 

- Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie 
simplă (în cazul în care candidatul prezintă copie simplă, ea va fi însoţită de 
adeverința doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) 
sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate, notele obținute la 
probele examenului de licență și media generală a examenului de licenţă, 
precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor 
care au susţinut examen de licenţă în anul 2022);
-- Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie simplă (în 
cazul în care candidatul prezintă copie simplă, ea va fi însoţită de adeverința 
doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate);
- Diploma de bacalaureat, în original sau copie simplă (în cazul în care can-
didatul prezintă copie simplă, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a dep-
unerii originalului la înscrierea la o altă facultate);
- Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (în cazul înscri-
erii la programe de studii cu predare în limba engleză), în copie simplă 
asumată de către candidat prin semnătură sau dovadă de cunoaștere a 
limbii engleze (adeverință, situație școlară, foaie matricolă/supliment la 
diplomă) - a se vedea Anexa 1 la metodologia de admitere; Pentru mai multe 
detalii și pentru a vedea metodolgia de admitere, vizitați pagina web:

 http://steconomiceuoradea.ro/wp/admitere-2022/

- Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte și 
documentul în original, pentru certificare);
- Certificat de căsătorie în copie simplă, dacă este cazul (candidatul trebuie 
să prezinte și documentul în original, pentru certificare);
- Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte 
că este apt pentru Facultatea de Științe Economice;
-- 2 fotografii tip buletin / 4 fotografii tip buletin pentru candidații la programele 
în limba engleză;
- Carte de identitate sau paşaport, în copie simplă și în original (candidatul 
trebuie să prezinte și documentul în original, pentru certificare);
- Chitanţă de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă 
de înscriere (se recomandă candidatului să-și păstreze o fotocopie).
-- Eseu echivalent al probei de admitere, redactat de candidat în mod liber, pe 
tema: ”Profesia pe care mi-am ales-o: economist”. Eseul va fi redactat la un 
rând, cu caractere Times New Roman 12 și va conține între 250 și 400 de 
cuvinte. Acesta va fi depus la dosarul de înscriere în format digital, semnat de 
candidat.

CRITERII PENTRU ADMITERE:

Pentru detalii referitoare la:
 - criteriile de departajare în caz de medii de admitere egale,
 - confirmarea locului ocupat după afișarea rezultatelor provizorii ale admiterii,
 - disciplinele reprezentative și planul de învățământ al fiecărui program 
de master,
vă rugăm să vizitați pagina noastră web dedicată Admiterii 2022, la adresa:
  http://steconomiceuoradea.ro/wp/admitere-2022/  

Media generală de admitere:
- 50% media generală a examenului de  licență
- 50% nota la proba orală (În limba de predare a 
programului)

TAXA ANUALĂ DE ȘCOLARIZARE: 
3000 RON/an de studiu - la programele cu predare în limba română
3500 RON/an de studiu - la programele cu predare în limba engleză
Taxa anuală de școlarizare se poate achita integral sau în 3 tranșe pe 
parcursul unui an.

Se acordă REDUCEREA CU 50% a taxei anuale 
de școlarizare pentru studenții și absolvenții 

Universității din Oradea care urmează al doilea program 
de studii universitare de master în cadrul facultății 
noastre, la oricare dintre programele de master! 

ALTE TAXE:
   - Taxa de înscriere la concursul de admitere: 150 Lei;
   - Taxa pentru contestații: 150 Lei;
   - Taxa de înmatriculare: 100 Lei.

Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR  - total: 100 locuri
Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în orice domeniu!

  

    Programul: Administrarea afacerilor regionale (AAR)
                                                          

  

    Programul: Administrarea afacerilor în turism şi industria     Programul: Administrarea afacerilor în turism şi industria 
                        ospitalităţii (AATIO)

    
Domeniul: CONTABILITATE - total: 45 locuri 
 Se pot înscrie numai absolvenți cu diplomă de licență în specializări 

 din domeniul Științe Economice!
    Programul: Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor 
                        (CAGA)                                                (CAGA)                        
   
    
Domeniul: ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE
                  total: 100 locuri
        Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în orice domeniu!
   Programul: Administrarea afacerilor interne și internaționale
                        a întreprinderilor mici și mijlocii (AAIIIMM)                          a întreprinderilor mici și mijlocii (AAIIIMM)  

                                        
   Programul: Relații economice europene (REE)

                                                         
Domeniul: FINANȚE - total: 50 locuri 

Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în orice domeniu!

    Programul: Finanțe, bănci, asigurări (FBA)

Domeniul: MANAGEMENT - total: 100 locuri Domeniul: MANAGEMENT - total: 100 locuri 
Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în orice domeniu!

    Programul: Managementul organizației (MO)

                                         
    Programul: Management aprofundat 
                        în limba engleză (MAM)

Domeniul: MARKETING - total: 50 locuri 
Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în orice domeniu!Se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în orice domeniu!

    Programul: Marketing şi comunicare în afaceri (MCA)
                                                        


