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Programele de studii şcolarizate

LICENŢĂ
» Administraţie publică (domeniul Ştiinţe administrative – Licenţiat în Ştiinţe administrative) – 250 locuri
» Administrarea Afacerilor (domeniul Administrarea afacerilor – Licenţiat în Ştiinţe economice) – 200 locuri
» Business Administration (domeniul Administrarea afacerilor – Licenţiat în Ştiinţe economice, predare în limba engleză) – 75 locuri
» Marketing (domeniul Marketing – Licenţiat în Ştiinţe economice) – 150 locuri
» Cibernetică economică (domeniul Cibernetică, statistică şi informatică economică – Licenţiat în Ştiinţe economice) – 75 locuri

CAPACITATEA DE ŞCOLARIZARE. În anul universitar
2020–2021 sunt finanţate de la bugetul de stat:
» 274 de locuri pentru programele de licenţă;
» 207 de locuri pentru programele de master.

În anul universitar 2020–2021 sunt alocate, la taxă (3300 lei/an):
» 460 de locuri pentru programele de licenţă;
» 324 de locuri pentru programele de master.

Număr studenţi străini şcolarizaţi în anul universitar
2019–2020
» 41 la programele de licenţă;
» 50 la programele de master.

MASTER
» Consultanţă în afaceri – 50 locuri
» Consultanţă în afaceri / Business Consulting (predare în limba engleză) – 50 locuri
» Administrarea afacerilor mici şi mijlocii – 50 locuri
» Administrarea politicilor publice în Uniunea Europeană – 50 locuri
» Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială – 50 locuri
» Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ – 50 locuri
» Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane – 50 locuri
» Managementul achiziţiilor publice – 50 locuri
» Economie comportamentală / Behavioural economics (predare în limba engleză) – 50 locuri
» Managementul crizelor – 50 locuri
» Marketingul strategic şi managementul vânzărilor – 50 locuri

ADMITEREA 2020
Înscrierile şi concursul – iulie 2020 şi septembrie 2020
Facultatea dispune de un număr de aproximativ 279 de locuri în
căminele universităţii şi aproximativ 315 burse.
Absolvenţii vor putea profesa ca:
» Economişti (în instituţii publice şi agenţi economici privaţi);
» Specialişti de marketing (în organizaţii private şi nonprofit);
» Analişti de date;
» Expert achiziţii publice;
» Expert elaborare-evaluare documentaţie achiziţii investituţionale;
» Expert/specialist în parteneriat public-privat;
» Consilier administraţia publică;
» Specialişti în negociere şi vânzări;
» Funcţionari publici în administraţia publică locală şi centrală;
» Specialişti în cadrul Agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de
muncă;
» Consultanţi (în firme de consultanţă şi training);
» Specialişti în resurse umane (în instituţii publice şi private);
» Economist – analist de sistem;
» Consultant în informatică;
» Expert statistician.

Număr de cadre didactice titulare: 50
Număr de studenţi: 2472
Număr de laboratoare: 5

Oportunităţi de practică
Facultatea de Administraţie şi Afaceri asigură stagii de practică
de specialitate pentru mai mult de 50% din studenţii săi. Pentru
realizarea stagiilor de practică profesională au fost încheiate
convenţii de colaborare cu instituţii publice şi private.

Prezentare generală
Facultatea de Administraţie şi Afaceri este una dintre structurile noi ale Universităţii din Bucureşti. Începând cu anul 2000,
Facultatea de Administraţie şi Afaceri s-a dezvoltat permanent, devenind o structură universitară solidă şi performantă în
toate domeniile activităţii sale. Au fost înfiinţate, pe rând, cinci direcţii de studii universitare de licenţă – Administraţie publică,
Administrarea Afacerilor (cu predare în limba română şi limba engleză), Marketing şi Cibernetică economică, iar în cadrul
primelor patru au fost înfiinţate zece programe de studii universitare de master.
Facultatea de Administraţie şi Afaceri este membră a unor organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale precum:
» Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (A.F.E.R.)
» Asociaţia Şcolilor şi Instituţiilor de Administraţie publică (A.S.I.A.P.)
» Asociaţia TEMPUS
» Network of Institutes and Schools of Public Administration în Central and Eastern Europe (NISPAcee)
Cadrele didactice ale facultăţii au o bogată experienţă profesională atât în activitatea didactică, cât şi în cea de cercetare.
Alături de acestea, facultatea colaborează cu 60 de cadre didactice asociate din universităţi din România şi din străinătate,
dar şi cu experţi din mediul de afaceri şi instituţii publice.
Cadrele didactice ale facultăţii sunt implicate în prezent în proiecte de cercetare finanţate prin programe naţionale
şi internaţionale. Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează anual Conferinţa Internaţională de Economie şi
Administraţie – International Conference on Economics and Administration (ICEA) – reunind cercetători şi specialişti în
economie, ştiinţe administrative, marketing, cibernetică. Tot anual, Facultatea de Administraţie şi Afaceri organizează o
conferinţă a studenţilor, ale căror lucrări apar în volume cu ISBN.

ÎN CADRUL FACULTĂŢII SUNT CONSTITUITE:
» CRIPpA – Centrul de Referinţă şi Informare pentru Practică Profesională şi Antreprenoriat;
» CSOL-UB – Centrul de Strategii Organizaţionale şi Leadership al Universităţii din Bucureşti, care desfăşoară activităţi în
domeniul consilierii profesionale şi în cel al formării continue;
» Cercul AERS – Afaceri, etică şi responsabilitate socială, prin intermediul căruia facultatea desfăşoară activităţi constante
subsumate conceptului CSR (Corporate Social Responsability).
Studenţii facultăţii participă constant la olimpiadele studenţeşti organizate de către AFER (Asociaţia Facultăţilor de
Economie din România), cea mai mare organizaţie profesională a facultăţilor de economie din ţară. De asemenea, o
prezenţă constantă a acestora poate fi observată în cadrul competiţiei internaţionale de marketing MARKSTRAT.
Facultatea de Administraţie şi Afaceri şi, implicit, studenţii acesteia au fost şi sunt beneficiari sau parteneri în cadrul a
numeroase proiecte POSDRU.

Mobilităţi Erasmus+
Facultatea de Administraţie şi Afaceri dispune de un număr de 56 de acorduri Erasmus+, totalizând 133 de locuri pentru
Burse de studiu Erasmus+ în străinătate, corespunzător anului universitar 2019–2020. Prin intermediul acestor acorduri, în
acest an universitar au fost selectaţi pentru mobilităţi Erasmus+ de studiu un număr de 23 de studenţi.
De asemenea, există un număr de 58 de acorduri Erasmus+ pentru mobilităţi ale cadrelor didactice, totalizând 95 de locuri.
În anul universitar 2019–2020, în cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri desfăşoară stagii ERASMUS+ un număr de 10
cadre didactice titulare. De asemenea, pe baza acordurilor de colaborare Erasmus+, în fiecare an universitar, Facultatea de
Administraţie şi Afaceri a primit în vizită cadre didactice titulare de la universităţi din străinătate.

STUDII DE LICENŢĂ
Începând cu anul 2005–2006, Facultatea de Administraţie şi Afaceri a adoptat prevederile
Procesului de la Bologna privind organizarea învăţământului superior. Durata studiilor de licenţă
este de 3 ani (180 credite ECTS), iar a celor masterale de 2 ani (120 de credite ECTS).

ADMINISTRAREA AFACERILOR
1. OBIECTIVE
» Formarea profesională de specialişti în domeniul economic, prin învăţământ
universitar de licenţă, organizat sub forma învăţământului cu frecvenţă, în
condiţiile intensificării competiţiei pe piaţa resurselor umane înalt calificate;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte
servicii solicitate de reprezentanţii instituţiilor şi companiilor din mediul public
şi privat, în scopul de a contribui la creşterea competitivităţii şi profitabilităţii
acestor instituţii, pentru a face faţă exigenţelor şi provocărilor generate de
integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană şi de procesul globalizării;
» Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a serviciilor în domeniul
economic, prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi
metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele
existente pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării.

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

2. CURSURI

» economist în orice departament de firmă: resurse umane,
financiar, contabilitate, aprovizionare, vânzări etc.;
» responsabil cu managementul contractelor pe piaţa de afaceri;
» consultant în probleme de analiză şi planificare a activităţii;
» economist – responsabil de gestiunea stocurilor, organizare
şi coordonare a fluxurilor economice;
» economist pe probleme de audit;
» specialist în marketing.

Planurile de învăţământ, întocmite în conformitate cu indicatorii şi standardele
ARACIS, cuprind discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate şi
complementare prin care ne propunem să adaptăm oferta educaţională la
cerinţele pieţei muncii din punct de vedere al competenţelor şi al calificărilor
necesare. Astfel, se poate observa că în oferta educaţională se regăsesc
următoarele discipline:
» Managementul firmelor mici şi mijlocii
» Statistică pentru economişti
» Informatica în afaceri
» Econometrie
» Fiscalitate
» Mediul de afaceri european
» Comunicare şi relaţii publice în afaceri
» Educaţie media pentru afaceri
» Analiză economico-financiară
» Analiză de date pentru afaceri
» Tehnologii internet pentru afaceri
Facultatea dispune de soft-uri relevante în pregătirea de specialitate, dintre care
putem menţiona: SPSS; R pentru Statistică; Microsoft Project; ATLAS.ti; NVivo.
Peste 50% din studenţi desfăşoară practică de specialitate în firme cu care
facultatea a încheiat parteneriate. Domeniile în care firmele partenere activează
sunt variate, în acest sens putem enumera: domeniul bancar, al vânzărilor cu
amănuntul, publicitatea, domeniul telecom, serviciilor turistice, de transport.

a. Competenţe profesionale
» Capacitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor economice;
» Capacitatea de organizare la nivel micro şi macroeconomic;
» Capacitatea de a soluţiona problemele economice;
» Capacitatea de evaluare şi autoevaluare a rezultatelor sau
performanţelor economice;
» Abilităţi privind managementul informaţiei economice.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:

4. ADMITERE
Concursul de admitere constă în două probe, astfel:
» PROBA 1 – 50% nota probei scrise la Limba şi literatura
română a examenului de bacalaureat;
» PROBA 2 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului):
Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie,
Istorie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Fizică,
Chimie etc.).

5. COORDONATORI PROGRAM
Conf. univ. dr. Mariana Camelia COJOCARU –
camelia.cojocaru@faa.unibuc.ro
Conf. univ. dr. Ana – Maria GRIGORE –
ana.grigore@faa.unibuc.ro

ADMINISTRAREA AFACERILOR /
BUSINESS ADMINISTRATION

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Programul de studii, organizat în acest domeniu din anul 2015, pregăteşte
studenţi ce vor putea activa pe piaţa muncii în calitate de economişti, analişti de
date, consilieri bancari, consultanţi fiscali, negociatori, administratori financiari,
administratori de patrimoniu, întreprinzători etc.

» Capacitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor
economice;
» Capacitatea de organizare la nivel micro şi
macroeconomic;
» Capacitatea de a soluţiona problemele economice;
» Capacitatea de evaluare şi autoevaluare a rezultatelor
sau performanţelor economice;
» Abilităţi privind managementul informaţiei economice.

(cu predare în limba engleză)

1. OBIECTIVE
» Formarea profesională de specialişti în domeniul economic, prin învăţământ
universitar de licenţă, organizat sunt forma învăţământului de zi, în condiţiile
intensificării competiţiei pe piaţa resurselor umane înalt calificate;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte
servicii solicitate de reprezentanţii instituţiilor şi companiilor din mediul public
şi privat, în scopul de a contribui la creşterea competitivităţii şi profitabilităţii
acestor instituţii, pentru a face faţă exigenţelor şi provocărilor generate de
integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană şi de procesul globalizării;
» Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a serviciilor în domeniul
economic, prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi
metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele
existente pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării.

2. CURSURI
Planurile de învăţământ, întocmite în conformitate cu indicatorii şi standardele
ARACIS, cuprind discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate şi
complementare prin care ne propunem să adaptăm oferta educaţională la cerinţele
pieţei muncii din punct de vedere al competenţelor şi al calificărilor necesare. Astfel,
se poate observa că în oferta educaţională se regăsesc următoarele discipline:
» Management of small and medium enterprises;
» Statistics for Business;
» IT for Business;
» Econometrics;
» Fiscality;
» European Business Environment;
» Communication and Public Relations for Business;
» Project Management for Business;
» Commercial Law.
Facultatea dispune de soft-uri relevante în pregătirea de specialitate, dintre care
putem menţiona: SPSS; R pentru Statistică; Microsoft Project; ATLAS.ti; NVivo.
Peste 50% din studenţi desfăşoară practică de specialitate în firme cu care
facultatea a încheiat parteneriate. Domeniile în care firmele partenere activează
sunt variate, în acest sens putem enumera: domeniul bancar, al vânzărilor cu
amănuntul, publicitatea, domeniul telecom, serviciilor turistice, de transport.

a. Competenţe profesionale

b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui
program sunt:
» economist în orice departament de firmă: resurse umane,
financiar, contabilitate, aprovizionare, vânzări etc.;
» responsabil cu managementul contractelor pe piaţa
de afaceri;
» consultant în probleme de analiză şi planificare a
activităţii;
» economist – responsabil de gestiunea stocurilor,
organizare şi coordonare a fluxurilor economice;
» economist pe probleme de audit.

4. ADMITERE
Concursul de admitere constă în trei probe, astfel:
» PROBA 1 – probă eliminatorie – TEST DE LIMBĂ ENGLEZĂ,
notat cu calificativul ADMIS/RESPINS. Candidaţii care au
certificate Cambridge, Oxford, TOEFL, IELTS (depuse la
dosarul de înscriere – copie simplă) nu trebuie să susţină
testul eliminatoriu de limbă.
» PROBA 2 – 50% nota probei scrise la Limba şi literatura
română a examenului de bacalaureat;
» PROBA 3 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului):
Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie,
Istorie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare,
Fizică, Chimie etc.).

5. COORDONATORI PROGRAM
Lect. univ. dr. Cătălin GRADINARU –
catalin.gradinaru@faa.unibuc.ro
Lect. univ. dr. Cosmin – Ionuţ IMBRIŞCĂ –
cosmin.imbrisca@faa.unibuc.ro

ADMINISTRAREA
AFACERILOR
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
1. OBIECTIVE
» Formarea profesională de specialişti în domeniul administraţiei
publice, prin învăţământ universitar de licenţă, organizat sub forma
învăţământului cu frecvenţă, în condiţiile intensificării competiţiei pe
piaţa resurselor umane înalt calificate;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză
şi alte servicii solicitate de reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor
publice, în scopul de a contribui la creşterea competitivităţii şi
profitabilităţii acestor autorităţi, pentru a face faţă exigenţelor şi
provocărilor generate de integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană
şi de procesul globalizării;
» Promovarea studiilor de analiză şi sinteză, a cercetărilor de piaţă şi
a politicilor publice, în scopul de a potenţa capacitatea organizaţiilor
publice de a valorifica oportunităţile, de a-şi atinge propriile obiective
şi de a se ridica la nivelul aşteptărilor clienţilor, în contextul mediului
intern şi internaţional de exigenţă.

Acest program, care funcţionează din anul 2000,
pregăteşte studenţi ce vor putea lucra în instituţiile
administraţiei publice locale şi centrale, precum şi
în domenii conexe. Programul asigură o armonioasă
unificare a cunoştinţelor teoretice cu abilităţile
practice, studenţii dobândind cunoştinţe generale de
bază necesare funcţiei publice, aptitudini manageriale,
abilităţi interpersonale de comunicare organizaţională.

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
a. Competenţe profesionale
» Capacitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor economice,
juridice şi administrative;
» Capacitatea de organizare şi planificare în administraţia
publică, centrală şi locală;
» Capacitatea de înţelegere a mecanismelor de funcţionare a
aparatului administrativ;
» Abilităţi interpersonale de comunicare organizaţională şi
managerială;
» Abilitatea de a înţelege modul de operare a programelor de
informatică în administraţia publică.

2. CURSURI

b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:

Planurile de învăţământ, întocmite în conformitate cu indicatorii şi
standardele ARACIS, cuprind discipline fundamentale, de domeniu,
de specialitate şi complementare prin care ne propunem să adaptăm
oferta educaţională la cerinţele pieţei muncii din punct de vedere al
competenţelor şi al calificărilor necesare. Astfel, se poate observa că în
oferta educaţională se regăsesc următoarele discipline:
» Drept constituţional;
» Drept administrativ;
» Ştiinţa Administraţiei;
» Management Public;
» Ştiinţe Politice;
» Finanţe publice şi fiscalitate;
» Politici publice;
» Contabilitatea instituţiilor publice;
» Economia sectorului public;
» Achiziţii publice;
» Etica şi deontologia funcţiei publice;
» Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice.

» Funcţionari publici;
» Lucrători în administraţia publică: primării; prefecturi;
ministere; agenţii naţionale şi judeţene pentru ocuparea
forţei de muncă; Guvern; Parlament; Administraţia
Prezidenţială; administraţii financiare etc.

Peste 50% din studenţi desfăşoară practica de specialitate în instituţii
publice de la nivel central sau local cu care facultatea a încheiat
parteneriate. În cadrul acestor instituţii, studenţii efectuează practică
profesională în cadrul unor departamente specializate, cum ar fi:
departamentul de resurse umane, departamentul administrativ,
departamentul de achiziţii publice etc.

5. COORDONATORI PROGRAM

4. ADMITERE
Concursul de admitere constă în două probe, astfel:
» PROBA 1 – 50% nota probei scrise la Limba şi literatura
română a examenului de bacalaureat;
» PROBA 2 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie,
Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie,
Informatică, Logică şi argumentare, Fizică, Chimie etc.).

Conf. univ. dr. Anca Monica ARDELEANU –
monica.ardeleanu@faa.unibuc.ro
Lect. univ. dr. Camelia SPASICI –
camelia.spasici@faa.unibuc.ro

MARKETING
www.faa.ro/mk

Programul de studii, care funcţionează din 2009, pregăteşte studenţi ce vor dobândi capacitate
de analiză, sinteză, monitorizare şi gestionare a portofoliului de produse pe clienţi, abilităţi de
culegere, prelucrare şi analiză preliminară a informaţiilor de marketing, identificarea activităţilor
specifice de marketing din cadrul organizaţiei, abilităţi de elaborare a materialelor promoţionale.

1. OBIECTIVE

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

» Formarea profesională de specialişti în domeniul marketingului, prin învăţământ
universitar de licenţă, organizat sub forma învăţământului cu frecvenţă, în
condiţiile intensificării competiţiei pe piaţa resurselor umane înalt calificate;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte
servicii solicitate de agenţii economici în domeniul marketing, în scopul de a
contribui la creşterea competitivităţii şi profitabilităţii organizaţiilor româneşti,
pentru a face faţă exigenţelor şi provocărilor generate de integrarea ţării noastre
în Uniunea Europeană şi de procesul globalizării;
» Promovarea studiilor de marketing, a cercetărilor de piaţă şi a politicilor de
marketing, în scopul de a potenţa capacitatea organizaţiilor de a valorifica
oportunităţile de afaceri, de a-şi atinge propriile obiective şi de a se ridica la
nivelul aşteptărilor clienţilor, în contextul mediului intern şi internaţional de
exigenţă.

a. Competenţe profesionale
» Urmărirea, monitorizarea şi gestionarea portofoliului de
produse pe clienţi, segmente de piaţă şi zone geografice;
» Culegerea, prelucrarea şi analiza preliminară a
informaţiilor de marketing;
» Monitorizarea legislaţiei din domeniul marketingului, a
presei generale şi de specialitate;
» Identificarea activităţilor specifice de marketing din
cadrul organizaţiei, stabilirea duratei şi succesiunii
acestora;
» Cunoaşterea particularităţilor activităţii de marketing din
diverse domenii: industrie, agricultură, turism, bănci etc.

2. CURSURI
Planul de învăţământ, întocmit în conformitate cu indicatorii şi standardele ARACIS,
cuprinde discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate şi complementare,
prin care ne propunem să adaptăm oferta educaţională la cerinţele pieţei muncii
din punct de vedere al competenţelor şi al calificărilor necesare. Astfel, se poate
observa că în oferta educaţională se regăsesc următoarele discipline:
» Management general;
» Economia întreprinderii;
» Statistică în SPSS;
» Marketing;
» Baze de date în marketing;
» Comportamentul consumatorului;
» Cercetări de marketing;
» Marketingul micilor afaceri;
» Tehnici promoţionale;
» Cybermarketing;
» Marketing internaţional;
» Business to business marketing;
» Marketing direct.
Facultatea dispune de soft-uri relevante în pregătirea de specialitate, dintre care
putem menţiona: SPSS; Statistica în R; Microsoft Project; Microsoft Publisher;
Microsoft VISIO; MAUTIC (marketing automation software)
Peste 50% din studenţi desfăşoară practică de specialitate în firme cu care
facultatea a încheiat parteneriate. Domeniile în care firmele partenere activează
sunt variate, în acest sens putem enumera; domeniul bancar, al vânzărilor cu
amănuntul, publicitatea, domeniul telecom, serviciilor turistice, de transport.

b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui
program sunt:
» Economist în Departamentul Marketing;
» Operator de interviu;
» Operator de marketing;
» Responsabil de produs;
» Asistent de marketing;
» Agent de vânzări, agent de cumpărări, agent de
distribuţie, comisionar;
» Referent de marketing;
» Merchandiser etc.

4. ADMITERE
Concursul de admitere constă în două probe, astfel:
» PROBA 1 – 50% nota probei scrise la Limba şi
literatura română a examenului de bacalaureat;
» PROBA 2 – 50% nota probei scrise la una din
disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea
candidatului): Economie, Matematică, Sociologie,
Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică,
Logică şi argumentare, Fizică, Chimie etc.).

5. COORDONATORI PROGRAM
Conf. univ. dr. Cosmin Cătălin OLTEANU –
olteanu.cosmin@faa.unibuc.ro
Lect. univ. dr. Emanuela AVRAM –
emanuela.avram@faa.unibuc.ro

CIBERNETICĂ INFORMATICĂ
1. OBIECTIVE
» formarea profesională de specialişti în domeniul ciberneticii, prin învăţământ universitar de
licenţă, organizat sub forma învăţământului de zi, în condiţiile intensificării competiţiei pe
piaţa resurselor umane înalt calificate;
» dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă, expertiză şi alte servicii
solicitate de agenţii economici în domeniul ciberneticii, în scopul de a contribui la creşterea
competitivităţii şi profitabilităţii organizaţiilor româneşti, pentru a face faţă exigenţelor
şi provocărilor generate de integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană şi de procesul
globalizării;
» perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor în domeniul ciberneticii
economice prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor
de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele existente pe plan mondial
şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
» sprijinirea atât a cadrelor didactice, cât şi a studenţilor pentru participarea la competiţii şi
desfăşurarea cercetării ştiinţifice prin proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri
naţionale şi ale U.E, precum şi pentru participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi
internaţionale şi publicarea în reviste ştiinţifice de profil.

2. CURSURI

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Planul de învăţământ, întocmit în conformitate cu indicatorii şi standardele
ARACIS, cuprinde discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate şi
complementare prin care ne propunem să adaptăm oferta educaţională
la cerinţele pieţei muncii din punct de vedere al competenţelor şi al
calificărilor necesare. Astfel, se poate observa că în oferta educaţională
se regăsesc următoarele discipline:
» Bazele tehnologiei informaţiei;
» Bazele programării calculatoarelor;
» Bazele statisticii economice;
» Algoritmi şi tehnici de programare;
» Analiză matematică;
» Bazele cercetărilor operaţionale;
» Cibernetică economică;
» Teoria probabilităţilor şi statistică matematică;
» Econometrie;
» Cercetări operaţionale;
» Analiza de date în R;
» Analiza şi prognoza seriilor de timp;
» Inteligenţă computaţională în economie.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Economist în orice departament de firmă: resurse umane,
financiar, contabilitate, aprovizionare, vânzări etc;
» Economist – analist de sistem;
» Consultant în informatică;
» Expert statistician;
» Actuar.

4. ADMITERE
Concursul de admitere constă în două probe, astfel:
» PROBA 1 – 50% nota probei scrise la Limba şi literatura
română a examenului de bacalaureat;
» PROBA 2 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele
examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie,
Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie,
Informatică, Logică şi argumentare, Fizică, Chimie etc.).

5. COORDONATOR PROGRAM
Prof. univ. dr. Bogdan OANCEA –
bogdan.oancea@faa.unibuc.ro

STUDII DE MASTER
MARKETING STRATEGIC ŞI
MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR
www.faa.ro/msmv
1. OBIECTIVE
» Urmărirea, monitorizarea şi gestionarea portofoliului de produse pe clienţi,
segmente de piaţă şi zone geografice, din mediul online şi offline;
» Realizarea de activităţi proprii marketingului şi vânzărilor: alegerea mediilor
de marketing, campanii de marketing şi vânzări on-line, marketing şi vânzări
prin corespondenţă etc.;
» Culegerea, prelucrarea şi analiza preliminară a informaţiilor de marketing;
» Identificarea activităţilor specifice de marketing şi vânzări din cadrul
organizaţiei, stabilirea duratei şi succesiunii acestora;
» Cunoaşterea particularităţilor activităţii de marketing şi vânzări din diverse
domenii: industrie, agricultură, turism, bănci etc.;
» Utilizarea tehnologiilor informatice pentru activităţi şi scopuri de
îmbunătăţirea afacerilor, de cercetare de piaţă;
» Supravegherea evoluţiei preţurilor de piaţă şi elaborarea politicii de preţ;
» Elaborarea de materiale promoţionale: pliante, cataloage, broşuri, prospecte
de promovare;
» Desfăşurarea activităţilor specifice de merchandising, publicitate la locul
vânzării şi participarea la organizarea şi desfăşurarea de târguri şi expoziţii;
» Intermedierea relaţiilor dintre organizaţie şi publicul său.

2. CURSURI
În oferta educaţională a programului se regăsesc următoarele discipline:
» Blockchain, tehnici de marketing şi promovare online;
» Inteligenţa Artificială şi E-Commerce;
» Social media marketing;
» GEOmarketing;
» Strategii de produs şi branding;
» Creativitate în marketing şi vânzări;
» Managementul marketingului;
» Strategii şi modele de afaceri;
» Strategii de marketing global;
» Strategii de preţ.

4. ADMITERE
» 50% media generală a anilor de studii de licenţă
» 50% media examenului de licenţă

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
Programul de studii universitare de master „Marketing
Strategic şi Managementul Vânzărilor” reprezintă o structură
ce urmăreşte crearea unor calificări profesionale în sfera
marketingului şi vânzărilor.
a. Competenţe profesionale
Competenţele profesionale generate de studiile programului
includ: Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor,
metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de marketing şi vânzări
pentru mediul offline şi online; Utilizarea instrumentelor şi a
aplicaţiilor informatice în activităţile de marketing şi vânzări;
Culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing
privind organizaţia şi mediul său; Identificarea elementelor
specifice mix-ului de marketing online şi offline; Utilizarea unui
Sistem Informaţional de Marketing de bază pentru evaluări şi
analiză a performanţei de marketing, a organizaţiei.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Director operaţii tranzacţii;
» Manager Marketing sau Vânzări;
» Economist în Departamentul Marketing;
» Şef serviciu marketing;
» Şef birou marketing;
» Responsabil de produs;
» Asistent de marketing;
» Manager sau agent de vânzări, agent de cumpărări,
agent de distribuţie, comisionar;
» Referent de marketing;
» Merchandiser;
» Manager marketing (tarife, contracte, achizţii).

5. COORDONATOR PROGRAM
Conf. univ. dr. Cosmin Cătălin OLTEANU –
olteanu.cosmin@faa.unibuc.ro

ADMINISTRAREA AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII
1. OBIECTIVE

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

» Formarea de specialişti de înaltă calificare în sfera afacerilor mici şi mijlocii;
» Crearea de competenţe în domeniul afacerilor mici şi mijlocii prin organizarea
de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
» Perfectarea unor parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate.

Programul de master reprezintă o structură ce urmăreşte
crearea unor calificări profesionale în sfera afacerilor mici şi
mijlocii şi a antreprenoriatului.

2. CURSURI

Competenţele generale se concretizează în abilităţi privind
manifestarea spiritului de întreprinzător, dimensionarea
afacerilor pe baza unei evaluări corecte a riscurilor pe care
acestea le implică, fundamentarea şi adoptarea unor proiecte
de afaceri viabile, acordarea de consultanţă în afaceri.

Disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ abordează problematica vastă
a afacerilor mici şi mijlocii în contextul noii economii bazate pe cunoştinţe, al
amplificării relaţiilor economice, precum şi al schimbărilor înregistrate la nivel
naţional şi internaţional. Dintre acestea, amintim:
» Antreprenoriat şi cultură antreprenorială
» Contabilitate pentru afaceri
» Sisteme informatice pentru afaceri
» Analiza şi evaluarea afacerii
» Dreptul contractelor
» Economia întreprinderii mici şi mijlocii
» Marketingul afacerilor mici şi mijlocii
» Economia verde – pilon al dezvoltării durabile
» Dreptul afacerilor în Uniunea Europeană
» Fiscalitate
» Politici industriale pentru IMM-uri
» E-Business
» Managementul schimbării şi inovării
» Modele de comportament economic / Optimizare fiscală

a. Competenţe profesionale

b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul de producţie şi de
prestări de servicii;
» Lansarea în activităţi antreprenoriale;
» Diverşi agenţi economici (inclusiv corporaţii multinaţionale);
» Organizaţii specializate în activităţi de training oferite
potenţialilor întreprinzători;
» Organizaţii şi instituţii de consultanţă în afaceri;
» Organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale ce
desfăşoară şi activităţi economice.

4. ADMITERE
» 70% media generală a anilor de studii de licenţă
» 30% media examenului de licenţă

5. COORDONATORI PROGRAM
Conf. univ. dr. Cornelia NISTOR – cornelia.nistor@faa.unibuc.ro
Conf. univ. dr. Anca BRATU – anca.bratu@faa.unibuc.ro

CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
1. OBIECTIVE
» Formarea de specialişti cu competenţe în sferele antreprenoriatului, consultanţei şi trainingului de afaceri;
» Crearea unor abilităţi de lucru în echipă, dezvoltarea comportamentului responsabil social;
» Dezvoltarea capacităţii de comunicare în limbi de circulaţie internaţională;
» Încheierea unor parteneriate cu firme de consultanţă şi training româneşti şi străine şi cu universităţi din ţară şi din străinătate.

2. CURSURI

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

În oferta educaţională a programului se regăsesc
următoarele discipline:
» Consultanţă în sisteme integrate de management
» Principii de marketing strategic în afaceri
» Managementul schimbării în afaceri
» Consultanţă în modelarea proceselor de afaceri prin
sisteme informatice
» Engleza de afaceri
» Comunicare şi negociere în consultanţă
» Metode şi tehnici creative în consultanţă
» Strategii şi modele de afaceri
» Consultanţă în contabilitate managerială şi controlling
» Managementul proiectelor în servicii profesionale
» Proiectarea şi evaluarea programelor de consultanţă
» Competitivitatea prin informaţie în consultanţa în afaceri
» Etică şi responsabilitate socială în afaceri
» Comportament economic în condiţii de incertitudine şi risc
» Dreptul afacerilor

Programul reprezintă o structură ce urmăreşte crearea unor competenţe
specifice consultanţei de afaceri şi trainingului care să permită angajarea
absolvenţilor în companii multinaţionale, firme de consultanţă şi training,
societăţi de intermediere financiară, întreprinderi mici şi mijlocii.

4. ADMITERE
» 50% media generală a anilor de studii de licenţă
» 50% media examenului de licenţă

5. COORDONATORI PROGRAM
Prof. univ. dr. Paul MARINESCU –
paul.marinescu@faa.unibuc.ro
Prof. univ. dr. Sorin TOMA –
sorin.toma@faa.unibuc.ro

a. Competenţe profesionale
Competenţele generale se concretizează în abilităţi de a utiliza cunoştinţele
economice şi capacităţile dezvoltate în cadrul firmelor de consultanţă, companiilor
multinaţionale, întreprinderilor mici şi mijlocii, de a evalua contextele de afaceri şi de
a realiza o consultanţă eficientă, de a dezvolta şi realiza programe de consultanţă
corespunzătoare interesului şi nevoilor firmelor sau a altor tipuri de organizaţii.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Firme de consultanţă în afaceri;
» Firme de training;
» Instituţii publice;
» Start-up-uri;
» Organizaţii non-guvernamentale;
» Corporaţii multinaţionale;
» Bănci şi alte instituţii financiare.

CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI / BUSINESS CONSULTING
(cu predare în limba engleză)
1. OBIECTIVE

2. CURSURI

» Formarea de specialişti cu competenţe în sferele
antreprenoriatului, consultanţei şi trainingului de afaceri;
» Crearea unor abilităţi de lucru în echipă, dezvoltarea
comportamentului responsabil social;
» Dezvoltarea capacităţii de comunicare în alte limbi de circulaţie
internaţională (Franceză / Germană);
» Încheierea unor parteneriate cu firme de consultanţă şi training
româneşti şi străine şi cu universităţi din ţară şi din străinătate.

În oferta educaţională a programului se regăsesc următoarele discipline:
» Operations management
» Intercultural Communication & Negociation
» IT for Business Consulting
» Contemporary Issues in Management
» Business Strategies and Models
» Business Competition and Marketing Strategies
» Business Simulations
» Controlling and Financial Analysis
» International Business Law
» E-business
» Leadership and Business Consultancy
» Business Consulting
» Creativity in Economy and Business
» Decision Theory for Business Consulting
» Ethics and CSR

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
Programul reprezintă o structură ce urmăreşte crearea unor
competenţe specifice consultanţei de afaceri şi trainingului care să
permită angajarea absolvenţilor în companii multinaţionale, firme
de consultanţă şi training, societăţi de intermediere financiară,
întreprinderi mici şi mijlocii.
a. Competenţe profesionale
Competenţele generale se concretizează în abilităţi de a
utiliza cunoştinţele economice şi capacităţile dezvoltate în
cadrul firmelor de consultanţă, companiilor multinaţionale,
întreprinderilor mici şi mijlocii, de a evalua contextele de afaceri
şi de a realiza o consultanţă eficientă, de a dezvolta şi realiza
programe de consultanţă corespunzătoare interesului şi
nevoilor firmelor sau a altor tipuri de organizaţii.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program de
studii universitare de master sunt:
» Firme de consultanţă în afaceri;
» Firme de training;
» Instituţii publice;
» Start-up-uri;
» Organizaţii non-guvernamentale;
» Corporaţii multinaţionale;
» Bănci şi alte instituţii financiare.

5. COORDONATORI PROGRAM
Prof. univ. dr. Sorin TOMA – sorin.toma@faa.unibuc.ro
Prof. univ. dr. Paul MARINESCU – paul.marinescu@faa.unibuc.ro

4. ADMITERE
» 50% media generală a anilor de studii de licenţă
» 50% media examenului de licenţă

ECONOMIE COMPORTAMENTALĂ / BEHAVIOURAL ECONOMICS
(interdisciplinar cu domeniul psihologie)
1. OBIECTIVE

2. CURSURI

» Formarea unui grup de specialişti cu o pregătire complexă şi
interdisciplinară pentru domeniul administrării afacerilor;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi consultanţă
în domeniul afacerilor, prin prisma filozofie şi metodelor
economiei comportamentală;
» Perfecţionarea învăţământului superior economic prin
fondarea unei structuri de predare şi cercetare avansată în
domeniul emergent al economiei comportamentale (implicând
în mod necesar integrarea resurselor şi cunoştinţelor din
domenii interdisciplinare);
» Sprijinirea cadrelor didactice pentru formarea continuă
focalizată, atât prin pregătire individuală, cât şi prin
participarea la competiţii vizând proiecte de cercetare
ştiinţifică (finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E);
» Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru
dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

Disciplinele cuprinse în planul de învăţământ abordează cele mai noi direcţii
în cercetarea economică contemporană, cu accent asupra inflexiunilor
interdisciplinare (psihologie, sociologie), aspectelor metodologice (din sfera
tehnicilor experimentale şi a neuroştiinţelor), analizei multidimensionale a
datelor (implementată prin programul open access R) şi a gândirii critice.

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
Programul reprezintă o structură ce urmăreşte crearea atât
a unor calificări profesionale în sfera consultanţei economice,
a antreprenoriatului şi a mediului de afaceri, cât şi a unor
calificări specifice activităţii de cercetare.
a. Competenţe profesionale
Competenţele specifice se concretizează printre altele în
capacitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor economice şi de
afaceri de pe coordonate complexe, capacitatea de a înţelege şi
de a explica tipare de comportament cu impact asupra deciziilor
economice, abilitatea de a construi designuri din care să poată
fi puse în evidenţă relaţii de cauzalitate între diferite variabile
economice sau neeconomice, dar cu impact asupra mărimilor de
interes la nivel de afacere, capacitatea de a soluţiona probleme
economice de interacţiune strategică, dobândirea aptitudinilor
necesare în activităţile de consultanţă etc.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Companii multinaţionale (pe diverse arii de cercetare de piaţă,
analiză organizaţională, analiză strategică etc.);
» Organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale (în direcţia
fundamentării comportamentale a politicilor publice şi a
diferitelor programe cu impact social);
» Firme de training şi consultanţă;
» Întreprinderi mici şi mijlocii;
» Organizaţii internaţionale (OECD, ONU, Banca Mondială etc).

Dintre acestea, amintim:
» Economie comportamentală (I şi II)
» Metode de cercetare în ştiinţele comportamentale
» Comportamentul consumatorului
» Metode statistice parametrice şi neparametrice pentru economie
comportamentală
» Introducere în neuromarketing
» Cogniţie socială
» Economia sănătăţii
» Finanţe comportamentale
» Principii de teoria comportamentală a jocurilor
» Economie experimentală
» Gândire critică
» Reţele economice şi economia complexităţii
» Teme speciale de econometrie pentru cercetarea în economie
comportamentală
» Fundamentele comportamentale ale politicilor publice

4. ADMITERE
» 50% media generală a anilor de studii de licenţă
» 50% media examenului de licenţă

5. COORDONATORI PROGRAM
Prof. univ. dr. Elena DRUICĂ – elena.druica@faa.unibuc.ro
Conf. univ. dr. Rodica IANOLE-CĂLIN – rodica.ianole@faa.unibuc.ro

MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
1. OBIECTIVE
» Dobândirea de cunoştinţe aprofundate cu privire la realizarea
achiziţiilor publice, concesiunilor şi a parteneriatului public-privat;
» Înţelegerea fundamentelor juridice şi a procedurilor privind
atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de
concesiuni, precum şi a parteneriatului public-privat;
» Dezvoltarea abilităţilor practice privind întocmirea
documentaţiilor de achiziţii publice;
» Înţelegerea sistemului de remedii şi căi de atac specifice, prin
dezbaterea unor cauze care s-au aflat pe rolul Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor de
contencios administrativ;
» Învăţarea utilizării platformelor E-Public Procurement (SEAP,
DUAE, E-Certis).

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
a. Competenţe profesionale
» Identificarea, analiza aprofundată şi utilizarea conceptelor din
domeniul achiziţiilor publice, concesiunilor şi parteneriatului
public-privat;
» Evaluarea performanţelor, determinarea punctelor
tari şi punctelor slabe ale ideilor şi proceselor specifice
procedurilor din domeniul achiziţiilor publice, concesiunilor şi
parteneriatului public-privat;
» Capacitatea de a înţelege procedurile din domeniul achiziţiilor
publice, concesiunilor şi parteneriatului public-privat;
» Dezvoltarea capacităţii de expert în domeniul achiziţiilor
publice, concesiunilor şi parteneriatului public-privat;
» Capacitatea de analiză-diagnostic înaintea, în timpul şi după
desfăşurarea achiziţiilor publice, concesiunilor şi încheierea
parteneriatului public-privat.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program de
studii universitare de master sunt:
» expert achiziţii publice
» expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale
» expert/specialist în parteneriat public-privat
» specialist în achiziţii

5. COORDONATOR PROGRAM
Conf. univ. dr. Dan CIMPOERU – dan.cimpoeru@faa.unibuc.ro

2. CURSURI
În oferta educaţională a programului se regăsesc următoarele discipline:
» Achiziţii publice
» Regimul juridic al domeniului public şi al domeniului privat
» Surse de finanţare în domeniul achiziţiilor publice
» Studii de piaţă
» Tehnici de comunicare şi negociere
» Concesiuni şi parteneriat public-privat
» Management de proiect
» Investiţii publice
» Regimul juridic al contractelor
» Remedii şi căi de atac
» Aplicaţii practice în materia achiziţiilor publice
» Audit financiar extern al procedurii de achiziţii publice
» E-Public Procurement (SEAP/SICAP, DUAE, E-CERTIS)
» Auditul public intern al achiziţiilor publice
» Jurisprudenţă naţională şi europeană în materia achiziţiilor publice
» Conflictul de interese în materia achiziţiilor publice
» Practica de specialitate

4. ADMITERE
» 50% media generală a anilor de studii de licenţă
» 50% media examenului de licenţă

ADMINISTRAREA RELAŢIILOR PUBLICE ŞI ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ
1. OBIECTIVE

2. CURSURI

» Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în
administraţie şi economie prin învăţământ postuniversitar;
» Perfecţionarea în domeniul relaţiilor publice şi al asistenţei
manageriale prin organizarea de cursuri la discipline de
aprofundare şi de specialitate;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în
domeniul culturii antreprenoriale şi organizaţionale, al sistemului
de relaţii publice, al marketingului şi imaginii instituţionale;
» Dezvoltarea competenţelor necesare pentru profesarea ştiinţelor
comunicării în domenii strategice;
» Acumularea cunoştinţelor privind promovarea, poziţionarea şi
construirea imaginii de marcă pentru propria organizaţie;
» Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a serviciilor
prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice
şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare
la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica
dezvoltării economico-sociale a ţării;
» Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii
şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare
ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;
» Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru
dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

În oferta educaţională a programului se regăsesc următoarele discipline:
» Strategii şi tehnici de comunicare
» Tehnici de redactare şi editare în relaţiile publice
» Protocol instituţional
» Imaginea instituţională
» Strategii de comunicare digitală
» Comunicare organizaţională în mediul global
» Managementul activităţii de secretariat
» Managementul relaţiilor publice
» Managementul marketingului
» Managementul proiectelor în Administraţia Publică
» Finanţe şi contabilitate
» Drept administrativ
» Comportament şi cultură antreprenorială
» Cultură organizaţională în mediul de afaceri contemporan
» Fundamente în luarea deciziilor manageriale
» Managementul schimbării
» Statistică aplicată

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
a. Competenţe profesionale
Competenţele profesionale generate de studiile programului includ capacitatea de
evaluare a rezultatelor obţinute în exercitarea profesiei de asistent manager, abilitatea
de colaborare cu specialişti din alte domenii, de a decide şi a fi responsabil de activitatea
proprie, de a acţiona în contextul managementului schimbării etc.

4. ADMITERE
» 70% media generală a anilor de studii de licenţă
» 30% media examenului de licenţă

b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Departamente şi firme de comunicare şi relaţii publice;
» Domeniul larg al asistenţei manageriale;
» Instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel central şi local;
» Sfera managementului informaţiei şi comunicării;
» Domeniul publicităţii;
» Domeniul resurselor umane;
» Sfera managementului patrimoniului;
» Organizaţii private care derulează activităţi producătoare şi/sau prestatoare de
servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi;
» Asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
» Societăţi de training şi consultanţă;
» Firme publice sau private de diverse profiluri

5. COORDONATOR PROGRAM
Prof. univ. dr. Corina RĂDULESCU –
corina.radulescu@faa.unibuc.ro

ADMINISTRAREA ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
1. OBIECTIVE

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

» Formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în
administrarea şi dezvoltarea resurselor umane;
» Perfecţionarea în domeniul resurselor umane şi a eficienţei activităţii
de administrare a acestora prin organizarea de cursuri la discipline de
aprofundare şi de specialitate;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în
domeniul dezvoltării resurselor umane, al politicilor sociale şi de
resurse umane şi al gestiunii riscurilor în economie;
» Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a serviciilor
prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi
metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la
tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării
economico-sociale a ţării;
» Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi
desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare ştiinţifică
finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;

a. Competenţe profesionale

2. CURSURI
În oferta educaţională a programului se regăsesc următoarele discipline:
» Managementul organizaţiei
» Managementul resurselor umane
» Leadership în resurse umane
» Dreptul muncii şi securităţii sociale
» Sociologie organizaţională
» Creativitatea şi productivitatea resurselor umane
» Managementul relaţiilor publice
» Comportament şi cultură antreprenorială

Competenţele profesionale generate de studiile programului
includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în
exercitarea profesiei de specialist în resurse umane, abilitatea
de colaborare cu specialişti din alte domenii, de a decide şi a
fi responsabil de activitatea proprie, de a acţiona în contextul
managementului schimbării etc.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Organizaţii şi instituţii publice sau private specializate în
domeniul formării şi dezvoltării carierei;
» Organizaţii private care derulează activităţi de producţie sau
prestatoare de servicii pentru populaţie şi/sau întreprinderi;
» Asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în
slujba cetăţenilor;
» Societăţi de training şi consultanţă;
» Agenţi economici care oferă perspective de evoluţie
profesională angajaţilor.

4. ADMITERE
» 50% media generală a anilor de studii de licenţă
» 50% media examenului de licenţă

5. COORDONATOR PROGRAM Prof. univ. dr. Cătălina Ioana BONCIU – catalina.bonciu@faa.unibuc.ro

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI EFICIENŢA SISTEMULUI ADMINISTRATIV
1. OBIECTIVE
» Formarea de specialişti de înaltă calificare în sfera administraţiei publice;
» Crearea de competenţe în domeniul administraţiei publice prin organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică;
» Racordarea permanentă la standardele europene şi internaţionale;
» Acordarea de diplome şi certificate de studii recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
» Perfectarea unor parteneriate cu universităţi din ţară şi din străinătate.

2. CURSURI

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

În oferta educaţională a programului se regăsesc
următoarele discipline:
» Economie publică aprofundată
» Instituţii publice
» Politici publice
» Dreptul administrativ al bunurilor
» Calitate şi eficienţă în instituţiile şi autorităţile publice
» Good governance
» Metode statistice şi decizionale în administraţia publică
» Finanţe publice şi fiscalitate
» Management public european
» Sisteme administrative comparate
» Dezvoltare locală şi regională
» Managementul proiectelor cu finanţare europeană
» Comunicare şi relaţii publice
» Parteneriate public-privat
» Analiza şi evaluarea politicilor publice. Foresight
» Administraţie şi antreprenoriat
» Jurisprudenţă pentru administraţie publică

Programul de studii universitare de master „Administraţie Publică şi Eficienţa
Sistemului Administrativ” reprezintă o structură ce urmăreşte crearea unor
calificări profesionale în sfera administraţiei publice.

4. ADMITERE
» 50% media generală a anilor de studii de licenţă
» 50% media examenului de licenţă

5. COORDONATOR PROGRAM
Conf. univ. dr. Vladimir-Codrin IONESCU –
vladimir-codrin.ionescu@faa.unibuc.ro

a. Competenţe profesionale
Competenţele profesionale generate de programul de master includ
abilitatea de a construi echipe multidisciplinare şi de a promova un
management participativ, de a adopta decizii în timp real şi de a fi flexibil
în diferite situaţii şi contexte organizaţionale, capacitatea de evaluare a
rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată etc.
Competenţele teoretico-aplicative oferite de program vor facilita
integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Autorităţi şi instituţii din administraţia publică centrală;
» Autorităţi şi instituţii din administraţia publică locală;
» Organizaţii non-guvernamentale;
» Organizaţii non-profit;
» Companii de training şi consultanţă;
» Organizaţii europene şi internaţionale.

ADMINISTRAŢIE ŞI POLITICI PUBLICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
1. OBIECTIVE
» Formarea profesională de analişti de politici publice şi evaluatori de programe europene prin învăţământ
postuniversitar;
» Perfecţionarea în domeniul administraţiei publice şi a eficienţei activităţii acesteia a licenţiaţilor prin
organizarea de cursuri la discipline de aprofundare şi de specialitate;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul dezvoltării regionale şi locale
durabile, al politicilor publice contemporane şi al gestiunii riscurilor în sistemul administraţiei publice;
» Perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a serviciilor prin adaptarea permanentă a
conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la
tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
» Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe
proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;
» Cooperarea cu universităţi din ţară şi străinătate pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient.

2. CURSURI

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

În oferta educaţională a programului se regăsesc
următoarele discipline:
» Politici publice europene
» Managementul public şi leadership comparat
» Managementul programelor şi proiectelor
» Evaluarea programelor şi proiectelor europene
» Metode şi tehnici de analiză şi cercetare
» Managementul schimbării şi dezvoltarea regională locală

a. Competenţe profesionale

4. ADMITERE
» 70% media generală a anilor de studii de licenţă
» 30% media examenului de licenţă

Competenţele profesionale generate de studiile programului includ
capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în exercitarea funcţiei
publice, abilitatea de colaborare cu specialişti din alte domenii, de a
decide şi a fi responsabil de activitatea proprie, de a acţiona în contextul
managementului schimbării etc.
b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Instituţii publice europene (funcţionari, consilieri, analişti, evaluatori)
» Instituţii publice specializate în domeniul administraţiei publice la nivel
central şi local;
» Organizaţii private care derulează activităţi prestatoare de servicii pentru
populaţie şi/sau întreprinderi;
» Asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba
cetăţenilor;
» Societăţi de training şi consultanţă.

5. COORDONATOR PROGRAM: Lect. univ. dr. Ionuţ Constantin – ionut.constantin@faa.unibuc.ro

MANAGEMENTUL CRIZELOR
1. OBIECTIVE

2. CURSURI

» Formarea de specialişti de înaltă calificare în prevenirea şi
gestionarea crizelor;
» Perfecţionarea în domeniul medierii şi gestionării conflictelor;
» Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul
crizelor şi conflictelor la nivel naţional şi european.

În oferta educaţională a programului se regăsesc
următoarele discipline:
» Analiza organizaţională
» Politici publice: formularea politicilor de securitate naţională
» Managementul riscului
» Crize economice în contextul globalizării
» Crize online şi gestionarea bazelor de date
» Managementul crizelor şi auditul de securitate
» Planificarea şi managementul programelor pentru situaţii de risc
» Managementul strategic în situaţii de criză
» Mediere şi tehnici de prevenire şi gestionare a conflictelor
» Metode şi tehnici de cercetare. Scrierea rapoartelor
» Managementul crizelor în sistemul de ordine şi siguranţă publică
» Managementul comunicării în situaţii de criză
» Decizia în condiţii de risc şi incertitudine
» Gestionarea riscului de mediu
» Riscuri demografice şi sociale

3. PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
a. Competenţe profesionale
Competenţele profesionale generate de studiile programului
includ capacitatea de evaluare a rezultatelor obţinute în
exercitarea profesiei de asistent manager, rolul de tehnician
al comunicării, abilitatea de colaborare cu specialişti din alte
domenii, de a decide şi a fi responsabil de activitatea proprie, de
a acţiona în contextul managementului schimbării etc.

b. Debuşeele profesionale ale absolvenţilor acestui program sunt:
» Funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special,
experţi civili;
» Personal civil şi militar din domeniul apărării, ordinii publice,
situaţiilor de urgenţă şi siguranţei naţionale
» Personal din administraţia publică: primării, prefecturi,
ministere, Agenţii naţionale şi judeţene pentru ocuparea forţei
de muncă, Guvern, Parlament, Administraţia prezidenţială,
administraţii financiare etc.
» Lucrători în domeniul privat: bănci, companii din domeniul
transporturilor, energie, IT, PR, servicii medicale, servicii private
de pază şi protecţie, asigurări.

4. ADMITERE
» 50% media generală a anilor de studii de licenţă
» 50% media examenului de licenţă

5. COORDONATOR PROGRAM
Conf. univ. dr. Silviu COJOCARU – silviu.cojocaru@faa.unibuc.ro
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