AFACERI INTERNAȚIONALE
Forma de învățământ:
•

învățământ de zi – durata 3 ani

•

învățământ cu frecvență redusă – durata 3 ani

MISIUNEA PROGRAMULUI
Misiunea

asumată de programul de studii

SPECIALIȘTI ÎN POZIȚII DE TOP

AFACERI INTERNATIONALE

este aceea de a forma

în cadrul unor companii care derulează activități într-un mediu din ce în

ce mai internaționalizat, tehnologizat și competitiv, prin oferirea unei pregătiri și a unei experiențe relevante în domeniu,
recunoscute atât la nivel NAȚIONAL cât și
Programul urmărește

INTERNAȚIONAL.

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE CU COMPETENȚE ÎN

DOMENIUL ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE,

având drept scop dezvoltarea,

evaluarea și implementarea activităților în domeniul economic în medii de afaceri complexe, capabili să înțeleagă
funcționarea mecanismelor de business de tip economic funcționale pe o piață globală, într-o economie a cunoașterii și
într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare.

COMPETENȚE DOBÂNDITE DE ABSOLVENȚI
Competențele dobândite sunt conforme cu cele solicitate prin intermediul Cadrului național al calificărilor și urmăresc să
imprime absolvenților pregătirea necesară pentru a activa nu doar la nivel național, ci și oriunde în Europa sau în lume.
Tocmai de aceea urmărim asigurarea unei compatibilități ridicate a curriculei proprii cu aceea a altor programe similare
din diferite țări.

COMPETENȚE PROFESIONALE:
•

asistență

NEGOCIEREA,

în

TRANZACȚII

CU

CONTRACTAREA

PRODUSE

ȘI/SAU

ȘI

DERULAREA

SERVICII

PE

DE

PIEȚELE

INTERNAȚIONALE
•

DIAGNOZA

ÎN

DOMENIUL

AFACERILOR

INTERNAȚIONALE

în

baza

reglementărilor naționale, comunitare și internaționale
•

GESTIONAREA BAZELOR DE DATE din domeniul afacerilor internaționale

•

ASISTENȚĂ ÎN DOMENIUL AFACERILOR INTERNAȚIONALE pentru organismele
internaționale publice, comunitățile locale și regionale (instituții ale UE, asociații profesionale, camere de comerț,
clustere etc)

•

Asistență

IDENTIFICAREA

în

ȘI

EVALUAREA

OPORTUNITĂȚILOR

RISCURILOR SPECIFICE PIEȚELOR INTERNAȚIONALE

ȘI

în contextul fundamentării

strategiilor de internaționalizare a afacerilor

•

Utilizarea

instrumentarului

FENOMENELOR,

de

natură

calitativă

și

PROCESELOR,

cantitativă

pentru

STĂRILOR

SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE,

ȘI

INTERPRETAREA
TENDINȚELOR

prin stabilirea de corelații la nivel micro și

macroeconomic

•

Realizarea de

STUDII

pentru societăți comerciale, instituții private si publice în domeniul

AFACERILOR

INTERNAȚIONALE
COMPETENȚE TRANSVERSALE:
•

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor

ETICII PROFESIONALE

în cadrul propriei strategii de

business
•

Abilitatea de a utiliza

LIMBA ENGLEZĂ

în

COMUNICAREA PROFESIONALĂ DE

AFACERI
•

•

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipa multidisciplinară si aplicarea de

RELAȚIONARE EFICIENTE in cadrul echipei

TEHNICI DE

Identificarea oportunităților de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învățare

pentru propria DEZVOLTARE

PERSONALĂ

DISCIPLINE STUDIATE
Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de pe piața națională și europeană a
forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta educațională.

PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SUNT ACTUALIZATE PERIODIC prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru o pregătire
completă și complexă a studenților.
Fișele disciplinelor din planul de învățământ sunt elaborate după standardele Agenției Române de Asigurare a Calității
în Învățământul Superior (ARACIS). În fiecare an universitar, disciplinele din planul de învățământ asigura 60 de credite
de studiu transferabile, respectiv 30 de credite pe semestru, indiferent de forma de învățământ. Astfel, in

PRIMELE

3 SEMESTRE, se studiază DISCIPLINE FUNDAMENTALE, care nu pot lipsi din formarea de baza a
unui economist:

În

•

MICROECONOMIE ȘI MACROECONOMIE,

•

CONTABILITATE GENERALĂ ȘI FINANCIARĂ,

•

FINANȚE PUBLICE ȘI CORPORATIVE,

•

STATISTICĂ ȘI MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE,

•

INFORMATICĂ ECONOMICĂ ȘI ECONOMETRIE,

•

MANAGEMENT ȘI MARKETING

•

DREPT, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

•

LIMBA ENGLEZĂ

URMĂTOARELE 3 SEMESTRE, studenții parcurg DISCIPLINELE DE SPECIALITATE,

care contribuie la desăvârșirea pregătirii lor:

•

Drept Comercial Internațional,

•

Managementul Afacerilor Internaționale,

•

Comerț Internațional și Politici Comerciale,

•

Economia și Politicile Sectoriale ale Uniunii Europene,

•

Politici și Strategii de Marketing,

•

Tehnica Plaților și Finanțărilor Internaționale,

•

Investiții Internaționale,

•

Piețe de Capital și Gestiunea Riscului in Afacerile Internaționale.

ÎMBINAREA OPTIMĂ A ACTIVITĂȚII TEORETICE CU CEA PRACTICĂ se reflectă în mod
special în semestrul 4, unse se regăsește,

PRACTICA DE SPECIALITATE, studenții anului II urmând să

efectueze stagii de practică de cel puțin 3 săptămâni la unul dintre partenerii strategici ai facultății.

PARTENERI STRATEGICI

CAMERA DE COMERȚ ȘI

•

RODL&PARTNER

INDUSTRIE A ROMÂNIEI

•

P&G ROMÂNIA

•

AMCHAM ROMANIA

•

JTI

•

Autoritatea de

•

TOYOTA

Supraveghere FINANCIARĂ

•

TUD CONSULTING

•

ACADEMIA ROMÂNA

•

CHRISTIAN DIOR PARFUMS

•

General Electric

•

DOUGLAS

•

HONEYWELL

•

Louis Vuitton Suisse SA

•

EOS ROMÂNIA

•

PERSPECTIVE PROFESIONALE
După

absolvire,

licențiatul

va

putea

consilier/expert/inspector/referent/ECONOMIST

ÎN

sa

ocupe,

RELAȚII

potrivit

COR,

posturi

precum:

ECONOMICE INTERNAȚIONALE, cercetător

economist în relații economice internaționale, CONSILIER AFACERI EUROPENE, expert Accesare Fonduri
Structurale și de Coeziune Europene, EXPERT CONTRACTARE ACTIVITĂȚI INVESTIȚIONALE, expert/inspector
vamal, expert eficientizare investiții, controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare),

EXPERT APLICARE LEGISLAȚIE ARMONIZATĂ ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI ȘI COMERȚULUI, expert
aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului, Inspector de concurență, CONSULTANT

INVESTIȚII, referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare), EXPERT RELAȚII INTERNAȚIONALE.

