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METODOLOGIA DE ADMITERE:

1. CRITERIUL DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR
- LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE LICENŢĂ: promovarea bacalaureatului
- LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASTER: promovarea licenţei

2. REGULA DE OCUPARE A LOCURILOR

OFERTA
EDUCAŢIONALĂ
pentru licentă
- anul universitar
2014-2015 -

Pagina 2

Ocuparea locurilor la fiecare domeniu se face în ordinea înscrierii candidaţilor, în funcţie de media de la examenul de
bacalaureat/licenţă şi în limita numărului de locuri aprobat.
La înscriere candidatul va completa şi contractul de şcolarizare, achitând prima rată din taxa de şcolarizare.
Este declarat admis candidatul care îndeplineşte condiţia de admitere, semnează contractul de şcolarizare şi achită prima rată
din taxa de şcolarizare.
La epuizarea locurilor de la un domeniu, pentru acesta admiterea se închide, iar potenţialii candidaţi vor fi îndrumaţi
către domeniile la care locurile nu s-au ocupat.

3. GRAFICUL ADMITERII:
Activitatea

Data/Perioada

Înscriere, semnarea contractului de studii, achitarea primei rate din taxă

1 iulie – 29 septembrie

Afişarea listelor cu candidaţii admişi şi a candidaţilor care ocupă locurile fără taxă

30 septembrie

OFERTA
EDUCAŢIONALĂ
pentru MASTERAT
- anul universitar
2014-2015 -Pagina 3

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

OPORTUNITĂŢI
ERASMUS oferite de
UCB în anul
universitar
2014-2015 Pagina 4

LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASTERAT: diploma de
bacalaureat (original), foaia matricolă însoţitoare a diplomei,
diploma de licenţă (original) sau, pentru absolvenţii anului
2014, adeverinţă din care să rezulte susţinerea şi promovarea
examenului de licenţă, suplimentul la diplomă sau foaia
matricolă a studiilor universitare de licenţă (copie), certificat de
naştere (copie legalizată), certificat de căsătorie (copie),
adeverinţă medicală, 2 (două) fotografii tip buletin,
buletin/carte de identitate (copie), un dosar plic.

NU SE PERCEP TAXE DE
ÎNSCRIERE ŞI ÎNMATRICULARE!

N A R G

LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE LICENŢĂ: diploma de
bacalaureat în original sau adeverinţă din care să rezulte
susţinerea şi promovarea bacalaureatului şi în care să se
menţioneze media generală de la bacalaureat, foaia matricolă
însoţitoare a diplomei în original, certificat de naştere (copie
legalizată), certificat de căsătorie (copie), adeverinţă medicală,
2 (două) fotografii format ¾, buletin/carte de identitate
(copie), un dosar plic.
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ pentru LICENŢĂ
- anul universitar 2014-2015 ADMITERE 2014
pe baza mediei de la bacalaureat, în limita locurilor disponibile!
Perioadă înscrieri: 1 iulie - 29 septembrie
D OMENI U L „Ş T I I NŢ E
A DMI NI ST RAT IV E”
S p ec i al iz a rea „Ad mi nis t r a ţi e pub l ic ă ”
•
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
Pregăteşte specialişti pentru domeniile:
•
Administraţia publică centrală (ministere,
Guvern, Parlament)
•
Administraţia publică locală (primării,
prefecturi, consilii judeţene)
•
Instituţii şi servicii publice
•
Management public
•
Achiziţii publice
•
Urbanism şi dezvoltarea teritoriului
•
Transporturi publice
•
Drept administrativ
DOMENIUL „MANAGEMENT”
Specializarea „Management”
•
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani, în limba
română/engleză
•
învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani, în limba
română
Pregăteşte specialişti pentru domeniile:
•
Conducerea întreprinderilor
•
Organizarea întreprinderilor
•
Tehnici de afaceri
•
Antreprenoriat, iniţierea şi dezvoltarea
afacerilor
•
Managementul resurselor umane
•
Industrie şi servicii
•
Guvernanţă corporativă
•
Transporturi, logistică şi asigurări
•
Managementul vânzărilor

D O MEN I UL „ CONTA BI LI TAT E”
S p ec ia li z area „ Co nt a bi lit at e şi
inf o r m a t i că d e ge st i une ”
.
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
•
învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani
Pregăteşte specialişti pentru domeniile:
•
Contabilitatea societăţilor comerciale
•
Contabilitatea instituţiilor publice
•
Contabilitatea bancară
•
Contabilitatea aprofundată
•
Audit, control şi expertiză contabilă
•
Informatica de gestiune
•
Analiza şi evaluarea firmei
•
Gestiunea afacerilor
DOMENIUL „FINANŢE”
Specializarea „Finanţe şi bănci”
•
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
Pregăteşte specialişti pentru domeniile:
•
Finanţe publice
•
Buget şi trezorerie
•
Politica şi gestiunea financiară a firmei
•
Management financiar
•
Audit şi control financiar
•
Monedă, credit, tehnici şi operaţiuni bancare
•
Asigurări de bunuri şi persoane
•
Asigurări şi protecţie socială
•
Burse de valori şi pieţe de capital

DOMENIUL „MARKETING”
Specializarea „Marketing”
•
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
Pregăteşte specialişti pentru domeniile:
•
Marketingul serviciilor (turism, transporturi,
DOMENIUL „ADMINISTRAREA
finanţe-bănci etc.)
AFACERILOR”
•
Marketing industrial şi agricol
Specializarea „Economia comerţului, turismului şi
•
Marketing social-politic şi cultural
serviciilor”
•
Marketing internaţional
•
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani,
•
Vânzări
directe
şi
prin
Pregăteşte specialişti pentru domeniile:
intermediari
•
Turism şi gestiune hotelieră
•
Merchandising
•
Amenajare turistică şi comercială
•
Publicitate şi reclamă comercială
•
Turism rural
•
Promovarea afacerilor
•
Alimentaţie publică
•
Relaţii publice şi de protocol
•
Merchandising şi logistică comercială
•
Cercetări
şi
modelări
de
•
Tehnologii comerciale
•
Sectorul terţiar şi economia imaterială marketing
(servicii)
Sursă imagine
•
Gestiunea întreprinderilor mici şi mijlocii
www.google.ro
•
Bursele de mărfuri

DOMENIUL „ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII”
Specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice”
•
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
Pregăteşte specialişti pentru domeniile:
•
Relaţii publice
•
Comunicare prin presă scrisă, radio, TV
•
Publicitate
•
Crearea imaginii
•
Comunicare de brand
•
Comunicare organizaţională
•
Formarea purtătorilor de cuvânt pentru
organizaţii publice şi private
DOMENIUL „DREPT”
Specializarea „Drept”
.
învăţământ cu frecvenţă, 4 ani
Pregăteşte specialişti pentru domeniile:
•
Magistratură: judecători şi procurori
•
Avocatură
•
Notariate publice
•
Consiliere juridică
•
Oficiile juridice din administraţie
•
Compartimentele juridice ale firmelor
•
Firmele de detectivi particulari
•
Poliţia publică şi comunitară
DOMENIUL „ŞTIINŢE ALE
COMUNICĂRII”
Specializarea „Jurnalism”
.
învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
Pregăteşte specialişti pentru:
•
Presă scrisă
•
Jurnalism audio - video
•
Jurnalism sectorial
•
Presă online

REDUCERI ŞI FACILITĂŢI
REDUCERI DE TAXE:
reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru absolvenţii studiilor de licenţă ai Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, care îşi continuă studiile la master în
Universitatea noastră (pentru întreaga durată de şcolarizare);
reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul achitării integrale a acesteia la începutul anului universitar;
reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul şcolarizării unui număr de doi sau mai mulţi membri ai aceleiaşi familii (aplicată pentru fiecare membru);
reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru studenţii înscrişi la două specializări (reducerea se aplică pentru fiecare specializare).

FACILITĂŢI:
preţuri reduse la manuale şi cursuri universitare pentru studenţi şi cursanţi;
burse de merit pentru studenţii cu rezultate excepţionale în învăţământ şi cercetarea ştiinţifică;
reduceri de taxă pentru cazurile sociale, în funcţie de condiţiile materiale ale solicitanţilor (exclusiv prima rată) - burse sociale;
acces gratuit la INTERNET şi la utilizarea reţelei de calculatoare din universitate.
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OFERTA EDUCAŢIONALĂ pentru MASTERAT
- anul universitar 2014-2015 Specializarea
Specializarea
„Managementul afacerilor
„Managementul economic al unităţilor şcolare
(Business Management)”
(educaţional)”
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013) nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013)
Forma de învăţământ şi durata:
Forma de învăţământ şi durata:
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
Dezvoltă competenţe în domeniile:
•
Studiilor şi analizelor comparative în
•
Management pentru organizaţiile şcolare;
management;
•
Management curricular şi politici educaţionale;
•
Strategiilor în managementul performanţei;
•
Sisteme educaţionale comparate;
•
Tehnicilor
contemporane
de
afaceri
•
Gestionarea şi finanţarea unităţilor de
economice;
educaţie;
•
Managementului prin costuri;
•
Legislaţie şi deontologie pentru învăţământ;
•
Proiectării şi simulării afacerilor economice.
•
Managementul resurselor umane şi gestionarea
carierei;
Specializarea
•
Managementul proiectelor cu finanţare
„Management în administraţie
externă;
şi servicii publice”
•
Auditarea organizaţiilor de învăţământ;
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
•
Comunicare, negociere şi relaţii publice;
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013)
•
Marketing educaţional.
Forma de învăţământ şi durata:
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Specializarea
Dezvoltă competenţe în domeniile:
„Business to Business Marketing”
•
Managementului public;
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
•
Deontologiei funcţionarului public;
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013)
•
Managementului proiectelor cu finanţare
Forma de învăţământ şi durata:
externă;
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
•
Gestiunii şi finanţării instituţiilor publice;
Dezvoltă competenţe în domeniile:
•
Politicilor publice contemporane;
•
Marketingului corporativ;
•
Dreptului şi contenciosului administrativ;
•
Cyber-marketingului;
•
Urbanismului şi amenajării teritoriului.
•
Marketingului agroalimentar şi ecologic;
•
Comportamentului şi psihologiei consumatorului;
Specializarea
•
Strategiilor contemporane de marketing;
„Gestiune financiară şi contabilă”
•
Cercetărilor şi modelărilor de marketing
(„Management financiar bancar”)
•
Tehnicilor contemporane de afaceri economice;
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
•
Politicilor şi strategiilor în marketingul
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013) internaţional.
Forma de învăţământ şi durata:
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Specializarea
Dezvoltă competenţe în domeniile:
„Marketingul serviciilor”
•
Politicilor financiare ale firmei;
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
•
Managementului şi politicilor bancare;
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013)
•
Pieţelor financiare şi politicilor pe pieţele de
Forma de învăţământ şi durata:
capital;
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
•
Riscurilor şi politicilor în domeniul
Dezvoltă competenţe în domeniile:
asigurărilor;
•
Politicilor de marketing pentru serviciile
•
Analizei financiare şi diagnosticului financiar financiar-bancare;
aprofundat;
•
Politicilor de marketing pentru serviciile
•
Sistemelor fiscale comparate.
comerciale şi sociale;
•
Comportamentului şi psihologiei consumatorului;
Specializarea
•
Marketingului direct şi tehnicilor de vânzare;
„Management şi strategii în resurse umane”
•
Politicilor şi strategiilor de marketing
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G. internaţional;
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013)
•
Cercetărilor de piaţă;
Forma de învăţământ şi durata:
•
Modelărilor de marketing.
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
Specializarea
•
Gestiunii resurselor umane;
„Standarde, reglementări
•
Strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor
şi politici contabile”
umane;
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
•
Managementului carierei profesionale;
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013)
•
Asigurărilor sociale şi protecţiei muncii;
Forma de învăţământ şi durata:
•
Sistemelor de salarizare şi stimulare a
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
angajaţilor;
Dezvoltă competenţe în domeniile:
•
Analizei şi evaluării potenţialului uman;
•
Standardelor internaţionale de contabilitate;
•
Psihologiei în domeniul resurselor umane;
•
Politicilor şi strategiilor contabile;
•
Dreptului muncii.
•
Controlului şi guvernanţei corporative;
•
Auditului financiar;

•
Standardelor de contabilitate pentru sectorul
public şi instituţiile de credit;
•
Teoriei contabile.
Specializarea
„Comunicare managerială şi relaţii publice”
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013)
Forma de învăţământ şi durata:
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în:
•
Comunicarea managerială, prin alegerea celor
mai adecvate contexte comunicaţionale care decurg din
situaţiile caracteristice mediului de afaceri;
•
Limbajului formal şi nonformal, necesar
îmbunătăţirii clarităţii mesajelor;
•
Metode şi tehnici de comunicare (tradiţionale
şi moderne), pentru o adaptare mai rapidă şi mai
eficientă la exigenţele pieţei;
•
Domeniul relaţiilor publice pentru sectorul
corporativ cât şi cel non–profit.
Specializarea
„Turism, gestiune hotelieră
şi politici în industria ospitalităţii ”
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin H.G.
nr. 581/30.07.2013 publicat în M.O. 500/08.08.2013)
Forma de învăţământ şi durata:
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în:
•
Tehnici moderne de operare în turism şi a
serviciilor din industria ospitalităţii;
•
Producţia şi comercializarea voiajelor turistice;
•
Evaluarea comportamentului şi psihologiei
consumatorului de turism;
•
Economia loisirului, animaţiei în turism şi
organizării turismului de evenimente;
•
Agroturism, ecoturism şi turism ecumenic;
•
Gestiune hotelieră şi utilizarea instrumentelor
de decizie;
•
Gestiunea serviciilor de restauraţie şi
tehnologii culinare;
•
Politici în turismul internaţional şi operarea
lanţurilor de hoteluri şi restaurante.
Specializarea
„Management şi Logistică”
Nivelul studiilor: Masterat (aprobat prin
Hotarârea Consiliului ARACIS din data de
24.07.2014)
Forma de învăţământ şi durata:învăţământ cu
frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
•
Organizării şi coordonării activităţii de
logistică din cadrul organizaţiilor
•
Organizării şi controlului fluxurilor fizice şi a
fluxurilor de informaţii, în contextul unei abordări
strategice a logisticii;
•
Organizării şi perfecţionării activităţii specifice
operatorilor de logistică, transportatorilor, operatorilor
feroviari, agenţilor de transport aerian şi maritim sau
companiilor cu activităţi integrate;
•
Stabilirii de strategii, programe şi proiecte
complexe în activitatea de logistică;
•
Identificării de soluţii la problemele complexe
din domeniul logisticii, în condiţii de incertitudine şi
criză.
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