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Programul de studii universitare de licență: ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE (EAI)
Durată studii: 6 semestre (3 ani)
Forma de învățământ: învatamant cu frecvență (IF)
România este astăzi parte integrantă a Europei, iar viitorul nostru este strâns legat de cel al Europei.
Programul urmărește să formeze specialiști care să combine cunoștințe si deprinderi de administrare a
afacerilor europene cu reale competențe în domeniul instituțiilor europene, al structurilor Uniunii
Europene: Consiliul UE, Comisia Europeana, Parlamentul European, Banca Centrala Europeana etc.
Absolventii sunt formati astfel ca specialisti în domeniul afacerilor și institutiilor europene, pe care au
prilejul să le cunoasca, astfel încât sa-și doreasca sa lucreze in cadrul acestora sau in structuri ale
administratiei nationale care colaboreaza cu acestea. Printr-o curriculă universitară bine structurată și
adaptata permanent la cerințele pieței forței de muncă, programul îmbină în mod științific și armonios
cunoștințele teoretice cu abilitățile practice pe care trebuie să le dobândească absolvenții într-o perioadă
de transformări profunde ale economiei din România, simultan cu cele ale Comunității Europene. Astfel,
învățați să înțeleagă procesele de unificare economică și politică ale statelor europene, precum și pe cele
de dezvoltare a afacerilor, absolvenții vor avea o pregătire temeinică, care să le permită să devină buni
specialiști în domeniul afacerilor și instituțiilor europene, pe care să le înțeleagă și să le poată organiza,
schimba, manageria. Lucrările practice de laborator, proiectele și mai ales practica de specialitate a
studenților din anul II îi ajută la formarea unor competențe suplimentare, necesare oricărui loc de muncă,
de execuție sau de conducere, într-o societate dinamică, bazată pe noile tehnologii de comunicație.
Competențe profesionale:
 Comunicarea pe teme din domeniul afacerilor europene într-o limbă de circulaţie internaţională
 Capacitatea de evaluare a implicaţiilor economice decurgând din politicile comune ale Uniunii
Europene (politica comercială, politica monetară, politica în domeniul concurenţei);
 Capacitatea de utilizare a instrumentelor structurale pentru finanţarea de proiecte;
 Conceperea de programe de marketing adecvate spaţiului unic european;
 Identificare de soluţii de finanţare şi derulare a afacerilor în cadrul pieţei unice europene;
 Capacitatea de inovare în contextul Agendei Lisabona.
 Evaluarea fenomenelor de dezvoltare economică europeană şi a mecanismelor instituţionale aferente
 Înţelegerea aspectelor specifice eticii în afaceri în context european;
 Formularea (identificarea) de alternative de afaceri în contextul pieţei unice europene.
Planul de invatamant
Planul de învățământ respectă standardele de calitate stabilite prin lege și este compatibil cu cel al
altor instituții europene de învățământ de profil. Pentru a oferi absolvenților o educație competitiva,
adaptata cerințelor actuale ale Comunitații Europene, planul de învățământ este adaptat permanent la
noile cerinte ale pietei muncii in domeniul economiei si afacerilor europene, la noile structuri si instituții
ale acesteia, la noile reglementari ale pietei unice europene.
O parte dintre disciplinele prevazute in plan contribuie la formarea de baza a absolventului in
domeniul economiei, cum sunt: Microeconomie, Macroeconomie, Bazele contabilității, Matematici
aplicate în economie, Tehnologia aplicațiilor Office, Drept, Statistică, Finanțe, Bazele managementului,
Marketing. Pe lângă acestea, o serie de discipline cuprinse în planul de învățământ al programului de
studii de licență sunt discipline de specialitate, care se referă la domenii noi de cunoaștere privind
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problematica, specificul, prezentul și viitorul economiei și instituțiilor europene, printre care: Economie
mondială, Economia integrării europene, Instituții ale Uniunii Europene; Procese și implicații ale
globalizării; Dezvoltare durabilă; Politici sectoriale ale Uniunii Europene; Politici și operațiuni monetare
europene; Managementul afacerilor internaționale; Linii de finanțare internațională; Linii de finantare ale
Uniunii Europene; Administrație publică în context european; Managementul proiectelor; Comunicare în
afaceri în limba engleză, franceză/germană/spaniolă, Comunicare interculturală în limba engleză. La
acestae se adauga, timp de 4 semestre, studiul unor discipline aparținând unor trasee optionale de la
celelalte programe de studii de licenta (Informatica economica, Economia turismului, Management,
Marketing, Finanțe, Contabilitate, Drept). Studenții anului II efectuează un stagiu de practică de 3
săptămâni în entități de profil, pe baza parteneriatelor cu instituții precum: Institutul European din
România, Institutul de Economie Mondială, Ministere, Autorități care administrează fonduri europene,
Firme de consultanță (inclusiv pentru scriere și implementare de proiecte cu finanțare europeană), alte
instituții europene.
Perspective profesionale
Cererea de specialiști în domeniul economiei europene, a afacerilor și instituțiilor europene este din ce în
ce mai mare, atât din partea administrației publice, cât și a sectorului privat din Comunitatea Europeană.
După absolvire, licenţiaţii vor putea să lucreze ca: economiști specialiști în afaceri europene/ economiști
experți în relații europene/ consultanți pentru firmele românești și străine/ specialiști în finanțarea
europeană/ experți în domenii de specialitate cu profil european în administrația centrală și locală/
specialiști în structurile Uniunii Europene: Consiliul UE, Comisia Europeană, Parlamentul European, Banca
Centrală Europeană, Agenții ale UE, etc/ analiști economici pe probleme ale Uniunii Europene/ operatori
în domeniul tranzacțiilor financiare interne și europene/ membri în echipele de management, gestiune
sau implementare a proiectelor cu finanțare europeană/ consilier afaceri europene/ economiști specialiști
în administrație europeană și națională, antreprenori de firme pe piața europeană.
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