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Programul de studii universitare de masterat: INFORMATICĂ ECONOMICĂ  

Durată studii: 4 semestre (2 ani) 

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență (IF) 

 
Programul de masterat "Informatică economică", organizat de Facultatea de Informatică Managerială, 
este o specializare de masterat fundamentată pe sistemul de valori și cunoștințe specifice statutului de 

țară membră a Uniunii Europene, respectând toate reglementările, obligativitățile și recomandările din 

domeniu.  
În cadrul acestui program, absolvenții studiilor de licență vor putea să își diversifice și completeze 

pregătirea profesională în domeniul ”Informatică economică”, astfel încât să corespundă în mod adecvat, 

la un nivel superior, cerințelor mediului de afaceri românesc și internațional, dar și celor ale autorităților 
și instituțiilor centrale, regionale, locale sau comunitare, în contextul unor cerințe tot mai exigente ale 

angajatorilor.  
Masteranzii se vor pregăti pentru o profesie din domeniul informaticii economice, pornind de la realitatea 
că, în condițiile actuale ale informatizării globale continue, cerințele de profesioniști în domeniu sunt în 

continuă creștere, pe baza necesității proiectării, implementării și asigurării întreținerii sistemelor 

hardware și software conectate la rețele de mare viteză.  
 

Cine se poate înscrie?  
Se pot înscrie absolvenți ai unor programe de licență care au studiat, conform planului de învățământ, 

discipline de tipul: "Informatică Economică", "Informatică", "Micro si macroeconomie", "Economie" sau 

altele similare.  

 

Cum susțin concursul de admitere?  

Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea in considerare a notei acordate de comisia 

de evaluare (50%) și a mediei examenului de licență (50%).  

 
De ce sa mă înscriu?  
Absolvenții programului de studii universitare de masterat "Informatică Economică" vor deveni specialiști 

cu o buna pregătire în domeniu și vor putea desfășura activități în cadrul oricăror instituții publice sau 
private a căror rază de acțiune și întindere depășește - prin natura domeniul tehnologiei informației - 

limitările teritoriale.  
Prin opțiunea pentru această specializare de masterat, absolvenții vor putea să răspundă̆ in mod 

corespunzător cerințelor mediului de afaceri cibernetic atât din Romania cât și la nivel internațional.  


