
Alege:

Calendarul desfășurării concursului de admitere la 
studii universitare de LICENȚĂ

Admiterea 2022 - Sesiunea SEPTEMBRIE

5 – 15 septembrie 2022 – înscrierea candidaţilor;
16 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor provizorii;
19 septembrie 2022, între orele 9:00-15:00 – depu-
nerea contestaţiilor;
16 septembrie 2022 – rezolvarea contestaţiilor şi 
reafişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor;
20 – 21 septembrie 2022 – confirmarea ocupării locului 
de către candidaţii declaraţi „admis”;
22 septembrie 2022 – afişarea rezultatelor finale.



- poţi alege dintre următoarele 
programe de studiu / specializări 

acreditate (A) sau autorizate provizoriu (AP):

Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE) / AP 
- 9 locuri (IF) - cu taxă (
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS) / A
- 16 locuri (IF) - cu taxă 

Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG) / A 
- 4 locuri (IF) - cu taxă
- 23 locuri (ID) - cu taxă- 23 locuri (ID) - cu taxă

Afaceri internaţionale (AI) / A
- 7 locuri (IF) - cu taxă 
Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE) / A 
- 10 locuri (IF) - cu taxă

Finanţe şi bănci (FB) / A 
- 6 locuri (IF) - cu taxă 

Management (MN) / AManagement (MN) / A
- 0 locuri (IF) 
- 21 locuri (ID) - cu taxă

Marketing (MK) / A 
- 11 locuri (IF) - cu taxă

Candidaţii care doresc să se înscrie la admitere la un/o program de 
studii/specializare cu predare în limba engleză – Administrarea 
afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba 

engleză), vor depune la dosar fie o  adeverință de la liceu sau foaie 
matricolă/situație școlară din care să rezulte studierea limbii en-
gleze în cel puțin un an de liceu, fie un certificat de competenţă 

lingvistică, nivel B2.
Detalii se găsesc pe site-ul facultății.

Taxa de școlarizare: 2900 lei / an pentru programele 
cu predare în limba română și 3500 lei / an pentru cele cu 
predare în limba engleză; taxele se pot plăti și în 3 tranșe./ an.

Studiile universitare de licență
îți oferă posibilitatea ca la absolvire să devii

Licenţiat în Ştiinţe Economice
și să te specializezi pentru profesia de ECONOMIST
în una din cele 8 specializări acreditate (A) 

sau autorizate provizoriu (AP) pe care le oferim. 
   Iată și câteva ocupații posibile după absolvire: 

- expert economist, proprietar de afacere, administrator, 
manager de întreprindere, specialist, manager de 
operatiuni/produs/organizatie/proces
- expert economist în comerț, manager produs turistic, agent de turism, 
analist servicii client

- expert contabil, auditor, analist financiar, director economic, controlor - expert contabil, auditor, analist financiar, director economic, controlor 
de gestiune

- consilier afaceri europene, expert fonduri europene,  referent relații     
externe, specialist comerț exterior,  expert / inspector vamal

- ofițer bancar, consultant de investiții, consultant  bugetar, economist 
bancă

- manager de operațiuni / produs / organizație, manager proiect,         - manager de operațiuni / produs / organizație, manager proiect,         
specialist resurse umane

- specialist marketing/ promovare, consilier vânzări,  director de 
marketing/ vânzări

Se acordă reducerea taxei anuale de școlarizare cu 50% pentru studenții și absolvenții 
Universității din Oradea care urmează a doua specializare / program în facultatea noastră, 
la oricare dintre  specializările organizate la forma ID sau la specializarea AIE și AAE.
Se acordă reducerea taxei anuale de școlarizare cu 50% pentru studenții înscriși la un      
program de studii de licență cu predare în limba engleză care urmează o a doua specializare 
/ program în limba română, în facultatea noastră.
.

Facultatea de Științe Economice, prin programul de burse și 
mobilități Erasmus+, a încheiat acorduri cu zeci de facultăți de profil 
din peste 20 țări europene, care îți deschid drumul spre studii în 
străinătate şi şansa afirmării la nivel internațional. 
FacultateaFacultatea de Științe Economice colaborează strâns cu mediul de 
afaceri și organizațiile profesionale și îţi oferă posibilitatea de a-ți 
desfăşura practica de specialitate inclusiv prin programe de            
internship, precum și acces la oferte de angajare la firme partenere 
de renume, ceea ce îţi va facilita ulterior integrarea pe piaţa muncii.
DeDe asemenea, studenții noștri au oportunitatea de a participa la 
competiții de afaceri, forumuri și întâlniri cu oameni de afaceri și 
antreprenori, workshop-uri de carieră, târguri de job-uri, de a           
beneficia de programe de coaching și dezvoltare personală, formare 
antreprenorială, participări la activități de educație informală și 
non-formală, școli de vară, olimpiade, concursuri și sesiuni științifice 
etc.

Facultatea de Științe Economice organizează 9 programe de master pro-
fesionale și de cercetare acreditate, studii de doctorat, care îți vor oferi 
posibilitatea  de a aprofunda studiile, de a participa în echipe de           
cercetare și de a-ți dezvolta propriile proiecte și afaceri. 

ACTE NECESARE:
La cererea–tip de înscriere (care se primește la facultate, în momentul               
înscrierii) se anexează următoarele acte într-un dosar plic: 
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original 
sau copie simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus 
originalul documentului, însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii 
originalului la instituţia respectivă – în cazul în care candidatul are depus 
originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat 
diplomele pentru promoţia 2022, adeverinţa eliberată de către instituţia de 
învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat);
-- Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte și 
documentul în original pentru certificare) ;
- Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte 
documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
- Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să        
rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
-- 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la 
facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
- Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
-- Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, în copie 
simplă (în cazul înscrierii la/optării pentru un program de studii universitare 
de licență cu predare în limba engleză – a se vedea Anexa 1 la prezenta       
metodologie; candidatul trebuie să prezinte și documentul în original, 
pentru certificare);
- Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada 
aprobării scutirii de taxă de înscriere.

FacultateaFacultatea de Științe Economice colaborează cu Google România, 
Junior Achievement și cu alți parteneri de renume, care oferă instruire 
și certificări recunoscute internațional.

Forma de învățământ la distanță (ID) îţi oferă mijloace 
moderne și resurse pentru studiul individual, facilitate de platforma 
online de instruire e-learning/ la distanță - http://distance.iduoradea.ro/, 
în cadrul căreia ți se oferă acces la suporturile pentru studiu individual 
(costul suporturilor electronice este inclus în taxa anuală de școlarizare).(costul suporturilor electronice este inclus în taxa anuală de școlarizare).


