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MANAGEMENT

* învăţământ cu frecvenţă şi cu
frecvenţă redusă
Pregăteşte specialişti în domeniile:
❒ Conducerii întreprinderilor;
❒ Antreprenoriatului;
❒ Iniţierii şi dezvoltării afacerilor;
❒ Industriei şi serviciilor;
❒ Responsabilităţii sociale;
❒ Economiei sociale.

Ştiinţe economice
FINANŢE ŞI BĂNCI
* învăţământ cu frecvenţă

Specialiştii din domeniul financiar dezvoltă
planuri financiare pentru persoane fizice şi
OCUPAŢII (COR)
organizaţii, investesc şi administrează fonduri în
Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii pot deveni: numele acestora.

consilieri/ experţi/ inspectori/ referenţi/ economişti în management, directori generali, directori executivi şi asimilaţi ai
unor societăţi comerciale/ regii autonome/ conducători în
domeniul administrativ, specialişti în organizarea şi
conducerea producţiei, în negocieri de afaceri, în elaborarea
rapoartelor şi a planurilor de afaceri.

Specializare acreditată pentru ambele forme de
învăţământ
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă
3 ani - cu frecvenţă redusă

MARKETING
* învăţământ cu frecvenţă
Pregăteşte specialişti în domeniile:
❒ Marketingului bunurilor de larg consum;
❒ Marketingului industrial (Business-to-business
marketing);
❒ Marketingului serviciilor (turism-ospitalitate, asigurări, finanţe-bănci, transporturi etc.);
❒ Marketingului social-politic (educaţional, cultural sportiv, ecologic, electoral, ecleziastic etc.);
❒ Promovării afacerilor, publicităţii, relaţiilor publice
şi de protocol;
❒ Promovării la locul vânzării şi merchandisingului.

OCUPAŢII (COR)
Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii
acestei specializări pot deveni: consilieri/ experţi/
inspectori/ referenţi/ economişti în comerţ şi
marketing, cercetători economişti în marketing,
asistenţi de cercetare economişti în marketing etc.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani

ADMINISTRAREA
AFACERILOR
* învăţământ cu frecvenţă
Pregăteşte specialişti pentru:
❒ Firme specializate în tranzacţii comerciale;
❒ Servicii de import-export, de marketing intern şi
internaţional;
❒ Societăţi de asigurări şi reasigurări;
❒ Burse de mărfuri şi de valori mobiliare;
❒ Administraţii publice locale şi agenţii guvernamentale.

OCUPAŢII (COR)
Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii acestei
specializări au acces la următoarele ocupaţii:
consilieri/experţi/inspectori/referenţi/economişti, reprezentanţi comerciali, asistenţi de cercetare economişti.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani

Pregăteşte specialişti în domeniile:

❒ Finanţelor publice;
❒ Bugetului şi trezoreriei;
❒ Politicii şi gestiunii financiare a firmei;
❒ Managementului financiar;
❒ Băncilor, tehnicilor şi operaţiunilor bancare;
❒ Asigurărilor comerciale;
❒ Burselor de valori şi pieţelor de capital;
❒ Fiscalităţii.

OCUPAŢII (COR)

Absolvenţii acestei specializări pot deveni:

economişti pentru sistemul financiar-contabil (bănci, de risc, administratori bancari, consilieri în domeniul
asigurări, gardă financiară, vamă, burse, pieţe de capital şi financiar-bancar.
valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate şi audit financiar),
Specializare acreditată
ofiţeri de credite, controlori financiari, brokeri, agenţi de
Durata studiilor: 3 ani
asigurări, inspectori fiscali, analişti financiari, administratori

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI
* învăţământ cu frecvenţă
ŞI SERVICIILOR
Pregăteşte specialişti în domeniile:
❒ Turismului şi gestiunii hoteliere;
❒ Amenajării turistice şi comerciale;
❒ Turismului rural;
❒ Alimentaţiei publice;
❒ Merchandising-ului şi logisticii comerciale;
❒ Tehnologiilor comerciale;

❒ Sectorului terţiar al economiei imateriale
(serviciilor);
❒ Gestiunii întreprinderilor mici şi mijlocii;
❒ Burselor de mărfuri.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
* învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă
Specialiştii din domeniul contabilităţii pla- OCUPAŢII (COR)
nifică, organizează şi administrează sistemele Absolvenţii acestei specializări pot deveni:
de contabilitate pentru persoane fizice şi experţi contabili, cenzori, consilieri, inspectori economici, specialişti în audit şi management contabil,
juridice (instituţii).

Pregăteşte specialişti în domeniile:
❒ Contabilităţii pentru societăţile comerciale;
❒ Contabilităţii instituţiilor publice;
❒ Contabilităţii bancare;
❒ Contabilităţii şi fiscalităţii;
❒ Auditului intern;
❒ Informaticii de gestiune;

în sisteme informatice de gestiune, referenţi de specialitate financiar-contabilitate etc.

Specializare acreditată pentru ambele
forme de învăţământ
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă;
3 ani -cu frecvenţă redusă

CURSURI DE MASTERAT
MANAGEMENT
- Managementul afacerilor
- Managementul resurselor umane
- Management în administraţie şi
servicii publice
- Management financiar - bancar
- Managementul economic al
unităţilor şcolare

MARKETING
- Marketingul serviciilor
- Business to business marketing

CONTABILITATE
- Standarde, reglementări şi politici
contabile
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Ştiinţe juridice, administrative
şi ale comunicării
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
* învăţământ cu frecvenţă

JURNALISM
* învăţământ cu frecvenţă

Specialiştii în relaţii publice creează şi gestionează imaginea publică a unor instituţii,
societăţi comerciale, partide şi organizaţii
politice, organizaţii non-guvernamentale etc.;
mediază conflictele şi consiliază negocierile,
gestionează relaţiile organizaţiei cu massmedia în calitate de purtător de cuvânt sau
funcţionar în cadrul biroului de presă, redactează mesaje scrise şi audiovizuale; organizează evenimente mediatice (conferinţe de presă,
expoziţii, lansări de bunuri şi servicii etc.).

Pregăteşte specialişti în relaţii publice

„Jurnalismul este o meserie-vocaţie care, dincolo de practica din pentru:
auzite, văzute şi furate prin redacţii, are nevoie de lectură, studiu şi ❒ Corporaţii;
exerciţiul scrisului sub îndrumare academică. Etica şi deontologia
profesiei, însuşite în mediul universitar, sunt la fel de importante ca cei
şapte ani de acasă. În România, joaca de-a jurnalistica trebuie să
înceteze“. (Lect. univ. dr. Cristina Munteanu)

Pregăteşte specialişti pentru:

❒ Presă scrisă;
❒ Jurnalism audio - video;
❒ Presă online;
❒ Jurnalism sectorial.

OCUPAŢII (COR)

Specialiştii în administraţia publică elaborează proiecte de acte
normative, aplică legislaţia în vigoare, centralizează şi prelucrează
date şi informaţii culese de aparatul din teritoriu, elaborează
metodologii, acordă audienţe; se ocupă cu informarea asupra
programelor şi posibilităţilor de finanţare a proiectelor, informarea privind strategia de dezvoltare preconizată, stabilirea şi
menţinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmărirea
derulării proiectelor.

Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii au
acces la următoarele ocupaţii:

specialist în relaţii publice, mediator, consultant, social
media specialist, purtător de cuvânt, brand manager,
organizator târguri şi expoziţii, cadre didactice pentru
învăţământul liceal (ştiinţele comunicării) şi
universitar.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani

* învăţământ cu frecvenţă
Pregăteşte specialişti în domeniile:

OCUPAŢII (COR)

Absolvenţii pot deveni: experţi pe probleme de

integrare şi guvernanţă europeană, referenţi relaţii
externe, politologi, secretari diplomatici, manageri
pentru proiectele de dezvoltare comunitară finanţate
de instituţiile internaţionale, cercetători în ştiinţe
politice, analişti politici, cadre didactice în învăţământul liceal şi universitar.

Specializare autorizată
Durata studiilor: 3 ani

DREPT

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
* învăţământ cu frecvenţă

OCUPAŢII (COR)

RELAŢII INTERNAŢIONALE
ŞI STUDII EUROPENE

❒ Integrării şi guvernanţei europene;
Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii pot deveni: ❒ Proiectelor finanţate de Uniunea Europeană;
reporteri şi redactori pentru presa scrisă, radio şi televiziune; ❒ Politicii externe;
purtători de cuvânt; specialişti în publicitate, cadre didactice ❒ Diplomaţiei şi relaţiilor consulare;
pentru învăţământul liceal (ştiinţele comunicării) şi universitar; ❒ Geopoliticii şi geostrategiei;
realizatori de emisiuni radio şi TV.
❒ Conflictelor internaţionale.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani

❒ Bănci;
❒ IMM-uri;
❒ Instituţii publice;
❒ Organizaţii non-guvernamentale;
❒ Organizaţii politice etc.

Pregăteşte specialişti pentru:
❒ Magistratură: judecători şi procurori;
❒ Avocatură;
❒ Notariate publice;
❒ Consiliere juridică;
❒ Oficiile juridice din administraţie;
❒ Compartimentele juridice ale firmelor.

OCUPAŢII (COR)

* învăţământ cu frecvenţă

Absolvenţii pot deveni: jurişti, judecători,
procurori, specialişti în domeniul standardizării, auditului şi evaluării conformităţii, avocaţi, jurisconsulţi, consilieri juridici, notari,
executori judecătoreşti, grefieri etc.

Specializare autorizată
Durata studiilor: 4 ani

Pregăteşte specialişti în domeniile:
❒ Administraţiei publice centrale (ministere, Guvern, Parlament);
❒ Administraţiei publice locale (primării, prefecturi, consilii
judeţene);
❒ Politicilor publice;
❒ Achiziţiilor publice;
❒ Urbanismului şi dezvoltării teritoriului;
❒ Transporturilor publice.

OCUPAŢII (COR)
Absolvenţii pot deveni: funcţionari publici în structurile
administraţiei publice centrale şi locale, consilieri, experţi,
inspectori, referenţi, consultanţi de specialitate în administraţia
publică, agenţi de dezvoltare, şefi de servicii şi birouri în instituţii
publice, consilieri în structurile subordonate organelor puterii de
stat etc.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani

CURSURI DE MASTERAT
COMUNICARE
Comunicare managerială şi relaţii publice
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Alege să fii cel mai bun!
Programul
ERASMUS STUDII
Programul de mobilitãţi ERASMUS prevede realizarea
de cãtre studenţi a unei perioade de studiu de un semestru
ori de un an universitar într-o instituţie gazdã din Europa.
Pot accesa acest program atât studenţii care urmeazã
cursuri la nivel de licenţã, cât şi cei la nivel de masterat.
Universitatea Constantin Brâncoveanu desfãşoarã
mobilitãţi Erasmus pentru studii încă din 2006 şi le oferã
studenţilor ei, în anul universitar 2013 – 2014, 135 de
locuri de bursã Erasmus în cadrul celor 30 de universitãţi
partenere care pot fi observate pe harta de mai sus.
Studenţii pot efectua mobilitãţi la aceste universitãţi în
urmãtoarele domenii de studiu: Business administration
and management science, Managementul întreprinderilor,
Drept internaţional,Tehnici de comercializare, Economie,
Management, Comunicare, Ştiinţe educaţionale, Relaţii
internaţionale, Relaţii publice, Contabilitate şi
management financiar, Turism, catering şi management
hotelier, Management şi Marketing în vânzãri.
Care sunt avantajele de care beneficiazã un student
Erasmus?
❒ Nu plãteşte taxe de studiu pentru perioada petrecutã
în universitatea gazdã şi nici taxe de acces la diferite facilitãţi
precum biblioteci, laboratoare etc.;
❒ Nu plãteşte taxe de studiu cãtre Universitatea
Constantin Brâncoveanu pentru perioada în care este

plecat cu o bursã Erasmus;
❒ Primeşte un grant lunar în bani care sã îl ajute sã
acopere cheltuielile legate de cazare, transport, masã etc.;
❒ Studiile efectuate la universitatea gazdã se recunosc şi
se echivaleazã complet, UCB dezvoltând o procedurã
eficientã de recunoaştere academicã totalã şi de echivalare a Corina Niţulescu, specialist Relaţii
Publice, Dacia Renault Group
perioadelor de studiu petrecute în strãinãtate.

Programul ERASMUS
PLASAMENT

„Sunt mândră acum că mă număr
printre ambasadorii Universităţii
Constantin Brâncoveanu şi pentru
acest lucru vreau să mulţumesc
Programul de mobilitãţi ERASMUS PLASAMENT profesorilor mei, care au creat un
reprezintã o noua formã de mobilitate pentru studenţi şi mediu atât de propice pentru
este dezvoltat în cadrul Universitãţii Constantin învăţătură.”

Brâncoveanu începând cu anul 2010.
În ce constã acest program? Plasamentul, stagiul practic
sau internship-ul oferã studenţilor posibilitatea de a efectua
o perioadã de practicã de 3-5 luni într-o companie,
organizaţie sau universitate care funcţioneazã în unul din
cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
În anul universitar 2013 – 2014, UCB le oferã
studenţilor săi la nivel de licenţã şi de masterat 40 de burse
pentru efectuarea de astfel de stagii practice.
Ce trebuie sã faci?
❒ Sã îţi gãseşti o companie în strãinãtate care sã te
primeascã pentru efectuarea unui internship;
❒ Sã vii cu scrisoarea de invitaţie primitã de la companie
la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi sã completezi
documentele necesare.
Noi te finanţãm!

Acte necesare pentru înscrierea la facultate
N A R G

Absolvenţii
au cuvântul

✂

- cerere de înscriere
original
- diplomã de bacalaureat în original sau
- certificat de cãsãtorie (copie)
adeverinţã de susţinere a Bacalaureatului (pentru - adeverinţã medicalã
absolvenţii anului 2013), în care sã se menţioneze
- 2 (douã) fotografii tip buletin format 3/4
media generalã de la Bacalaureat
- buletin/carte de identitate (copie)
- certificat de naştere (copie legalizatã)
- foaia matricolă însoţitoare a diplomei în
- un dosar plic.

Mihai Cristian, director regional
Volksbank România SA
„Doresc sã le mulţumesc dascãlilor mei de la
Universitatea Constantin Brâncoveanu,care
au punctat permanent importanţa studiului,
învãţarea de calitate şi care mi-au transmis
un mesaj important: educaţia nu reprezintã
ce ai putut sã memorezi şi nici mãcar cât de
multe ştii. Ea îţi permite sã diferenţiezi
cunoaşterea de necunoaştere“.
Camelia Guşatu, director executiv
Direcţia de Culturã, Învãţãmânt,
Sport şi Tineret - Primãria Brãila
„Sunt 20 ani de când Universitatea
Constantin Brâncoveanu reprezintã pentru
Brãila şi brãileni o instituţie de referinţã
pentru învãţãmântul universitar. Personal,
am constatat cã rezultatele obţinute de

universitate de-a lungul timpului se cuvin
studenţilor, cadrelor didactice, condiţiilor
remarcabile de studiu şi,în mod special,unei
persoane care a ştiut sã-i determine pe toţi sã
studieze şi sã lucreze cu plãcere: dl rector
fondator prof. univ. dr. Alexandru Puiu“.
Cosmin Constantinescu,
Viceprimar, Primãria Municipiului
Rm. Vâlcea
„ La Universitatea Constantin Brâncoveanu,
calitatea învãţãmântului şi seriozitatea sunt
prioritare. Apreciez efortul de a forma
adevãraţi specialişti competitivi pe piaţa
muncii.
Universitatea
Constantin
Brâncoveanu este, pentru oraşul nostru, un
important centru de educaţie şi cercetare,
capabil sã rãspundã cerinţelor noilor
generaţii, care se pot integra în lumea
valorilor“.

