
 

 

 

AFACERI INTERNATIONALE 

 

 

Misiunea programului 

 

Misiunea asumată  de programul de studii AFACERI INTERNATIONALE este aceea de a forma specialiști în poziții de 

top management 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 internațional. Programul urmărește 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. 

 

Competente dobandite de absolventi 

 

Competentele dobandite sunt conforme cu cele solicitate prin intermediul Cadrului national al calificarilor si urmaresc sa 

imprime absolventilor pregatirea necesara pentru a activa nu doar la nivel national, ci si oriunde in Europa sau in lume. 

Tocmai de aceea urmarim asigurarea unei compatibilitati ridicate a curriculei proprii cu aceea a altor programe similare 

din diferite tari. 

 

 

Competențe profesionale: 

 Realizarea de studii pentru societăți comerciale, instituții private si publice  în domeniul afacerilor internaționale  

 Asistență în negocierea, contractarea  și derularea de tranzacții cu produse și/sau servicii pe piețele internaționale 

 Diagnoza în domeniul afacerilor internaționale în baza reglementărilor naționale, comunitare și internaționale 

specific 

 Gestionarea bazelor de date în 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 în identificarea și evaluarea oportunităților și riscurilor specifice piețelor internațional în contextual 

fundamentării strategiilor de internaționalizare a afacerilor 

 Utilizarea instrumentarului de natură calitativă și cantitativă pentru interpretarea fenomenelor, proceselor, stărilor 

și tendințelor specifice activităților economice, prin stabilirea de corelații la nivel micro și macroeconomic 

 

 

 



 

Competențe transversale: 

 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei strategii de munca riguroasa, 

eficienta si responsabila 

 Identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipa plurispecializată si aplicarea de tehnici de relaționare si 

munca eficienta in cadrul echipei 

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

pentru propria dezvoltare 

 Abilitatea de a utiliza limba engleză, scris și verbal,  în comunicarea profesională de afaceri 

 

Planul de invatamant 

 

Pentru a asigura un invatamant de calitate, centrat pe student, adaptat cerintelor de pe piata nationala si europeana a 

fortei de munca, facultatea si-a reformat permanent oferta educationala. Planurile de invatamant sunt actualizate periodic 

prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru o pregatire completa si complexa a studentilor.  

Fisele disciplinelor din planul de invatamant sunt elaborate dupa standardele Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii 

in Invatamantul Superior (ARACIS). In fiecare an universitar, disciplinele din planul de invatamant asigura 60 de credite 

de studiu transferabile, respectiv 30 de credite pe semestru, indiferent de forma de invatamant. Astfel, in primele 3 

semestre, indiferent de programul de studiu urmat, se studiaza un set de discipline care nu pot lipsi din formarea de baza 

a unui economist: Microeconomie, Macroeconomie, Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Finante publice, 

Finantele formei, Informatica economica, Statistica, Matematici aplicat ein economie, Management, Drept, Limba engleza, 

Econometrie, Comunicare si Relatii publice, Bazele marketingului. 

In urmatoarele 3 semestre, studentii nostri parcurg o serie de discipline de specialitate, care contribuie la desavarsirea 

pregatirii lor, precum: Drept Comercial International, Managementul Afacerilor Internationale, Comert International, 

Economia Integrarii Europene, Politici Comerciale, Politici Sectoriale ale Uniunii Europene, Politici si Strategii de 

Marketing, Tehnica Platilor si Finantarilor Internationale, Investitii Internationale, Piete de Capital, Gestiunea Riscului in 

Afacerile Internationale 

Pentru ca ne preocupa imbinarea optima a activitatii teoretice cu cea practica, in semestrul 4 a fost introdusa, ca 

disciplina obligatorie, "Practica de profil", studentii anului II urmand sa efectueaze stagii de practica de minim 3 

saptamani.  

Perspective profesionale 

Pregatirea complexa pe care o asigura programului de studii AFACERI INTERNATIONALE confera absolventilor nostri 

posibilitatea de a ocupa pozitii de top management in cadrul companiilor si organizatiilor cu activitate nationala si 

internationala.  

 



Dupa absolvire, licentiatul va putea sa ocupe, potrivit COR, posturi precum: 

consilier/expert/inspector/referent/economist în relații 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, , agent de dezvoltare, 

analist cumpărări/consultant furnizori, analist investiții; analist preț de revenire/costuri, analist servicii client, asistent 

comercial, asistent de cercetare economist în management; asistent de cercetare economist în marketing; asistent de 

cercetare economist în relații economice internaționale; asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare); 

planificator/specialist plan sinteze, referent de specialitate TIR și tranzite (studii superioare), referent relații externe, 

secretar economic (studii superioare), specialist plan progres, specialist îmbunătățire procese. 

 


