
 

FACULTATEA DE STUDII ECONOMICE EUROPENE 

 

ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE - Studii Universitare de Licenta, durata 6 semestre, invatamant de zi 

 

Programul de licenta „Economie si Afaceri Interantionale” organizat de Facultatea de Studii Economice Europene este 

o specializare de relaţii economice internaţionale, cu accent pe problematica specifică fenomenului de integrare 

economică europeană. Studiul fenomenului integrării se realizează atât prin expunerile prezentate de cadrele 

didactice ale universităţii, cât şi prin participarea unor specialişti reputati, direct antrenaţi în procesul de integrare 

economică a României în Uniunea Europeană. 

 

Problemele şi provocările legate de Uniunea Europeană, integrarea României în această organizaţie, precum şi 

globalizarea au creat premise favorabile pentru ca Facultatea de Studii Economice Europene să fie un punct de 

plecare pentru pregătirea şi formarea viitorilor specialişti de care România are nevoie.  

 

Printr-o curriculă universitară bine structurată, care reuseşte să pună în evidenţă atât aspectele teoretice, cât şi cele 

practice ale perioadei de transformări profunde în care se găseşte economia României, precum şi aspectele 

determinate de unificarea economică şi politică a statelor europene, Facultatea de Studii ale Integrării Economice 

Europene asigură o pregătire complexă studenţilor săi, interesaţi să devină specialişti în aceste domenii. 

 

Disciplinele predate reprezintă domenii noi de cunoaştere ştiintifică în domeniul integrării economice europene:  

 Economia Integrării Europene; 

 Procese şi implicaţii ale globalizării; 

 Integrare economică regională; 

 Politici ale Uniunii Europene;  

 Mediul de afaceri din Uniunea Europeană; 

 Investiţii internaţionale; 

 Comerţ internaţional; 

 Cultură şi civilizaţie europeană. 

 

Cererea de specialişti în domeniul integrării economice europene este din ce în ce mai mare, atât din partea 

administraţiei publice cât şi din sectorul privat, programul pe care îl propune Facultatea de Studii Economice 

Europene fiind printre puţinele care pot oferi competenţele specifice. După absolvire, licenţiaţii vor putea să lucreze 

ca: 

 economişti experţi în relaţiile internaţionale;  

 consultanţi pentru firmele româneşti şi străine; 

 experţi în domeniul intregrării economice europene în administraţia centrală şi locală; 

 specialişti în structurile Uniunii Europene: Consiliul UE, Comisia Europeană, Parlamentul 

European, Banca Centrală Europeană ş.a; 

 analişti economici pe probleme ale Uniunii Europene; 

 operatori în domeniul tranzacţiilor financiare interne şi internaţionale; 

 formatori pentru problemele integrării internaţionale. 

 


