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PROGRAME DE STU
Specializarea „Managementul afacerilor
(Business Management)”
•
•
•
•
•
•

Forma de învăţământ şi durata:
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
Studiilor şi analizelor comparative în management
Strategiilor în managementul per formanţei
Te h n i c i l o r c o n t e m p o r a n e d e a f a c e r i e c o n o m i c e
Managementului prin costuri
Proiectării şi simulării afacerilor economice

Specializarea „Management în administraţie
şi servicii publice”
•
•
•
•
•
•
•
•

Forma de învăţământ şi durata:
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
Managementului public
Deontologiei funcţionarului public
Managementului proiectelor cu finanţare externă
Gestiunea şi finanţarea instituţiilor publice
Politicilor publice contemporane
Dreptului şi contenciosului administrativ
Urbanismului şi amenajării teritoriului

Specializarea „Managementul resurselor umane”/
„Management şi strategii în resurse umane”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forma de învăţământ şi durata:
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
Gestiunii resurselor umane
Strategiilor şi politicilor în domeniul resurselor umane
Managementului carierei profesionale
Asigurărilor sociale şi protecţiei muncii
Sistemelor de salarizare şi stimulare a angajaţilor
Analizei şi evaluării potenţialului uman
Psihologiei în domeniul resurselor umane
Dreptului muncii

Specializarea „Managementul economic al
unităţilor şcolare (educaţional)”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forma de învăţământ şi durata:
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
Managementului pentru organizaţiile şcolare
Managementului curricular şi politici educaţionale
Sistemelor educaţionale comparate
Gestionării şi finanţarea unităţilor de educaţie
Legislaţiei şi deontologiei pentru învăţământ
Managementului resurselor umane şi gestionarea carierei
Managementului proiectelor cu finanţare externă
Auditării organizaţiilor de învăţământ
Comunicării, negocierii şi relaţilor publice
Marketingului educaţional

Specializarea „Management şi logistică”
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 per fecţionării activităţii specifice operatorilor de
l o g i s t i c ă , t r a n s p o r t a t o r i l o r, o p e r a t o r i l o r f e r o v i a r i , a g e n ţ i l o r d e
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
•

Absolvenţii
au cuvântul
RAMONA NICOLETA GENTĂRĂU
Expert Contabil şi Administrator al S.C. COST
CONTAB SERVICII PROFESIONAL S.R.L.
În anul 2008 am absolvit Facultatea de Contabilitate
şi Informatică de Gestiune din cadrul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”, iar ulterior am finalizat şi
masteratul, momente definitorii pentru persoana care
am devenit şi cariera pe care am reuşit s-o construiesc
până în acest moment. Perioada 2005-2008 a fost
perioada în care am reuşit să-mi sedimentez informaţiile acumulate de-a
lungul timpului şi să îmbunătăţesc cunoştinţele în domeniu, asta doar
datorită cadrelor universitare de înaltă clasă cu care am avut onoarea să
colaborez.
Pot spune că Universitatea Constantin Brâncoveanu a fost pentru mine
un nou început şi va rămâne un permanent prezent, aici găsind oricând
sprijin şi colaborare.
DANIELA BREILEANU
Director executiv adjunct, Direcţia regională
de statistică Brăila
Performanţa înseamnă cea mai bună investiţie
în viitor. Consider că performanţa înseamnă
pregătire și iar pregătire. De aceea, după 11 ani de
la absolvirea unei facultăţi tehnice m-am decis să
urmez cursurile unui master, în domeniul
„Managementul serviciilor”, în cadrul Universităţii
„Constantin Brâncoveanu”. Pentru mine, masteratul a fost mai mult decât un
program de învăţământ, a fost o formă de a mă dezvolta. Cunoştinţele şi
experienţa dobândite pe timpul anilor de studiu sunt rezultatul unui sistem
de învăţământ de nivel înalt, bine structurat și interactiv.
Îi îndemn pe cei care vor să-și aprofundeze studiile să vină la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” pentru că aici vor dobândi într-un cadru
academic, profesionist și dinamic, cunoştinţele care stau la baza acestui
domeniu de activitate.
IOANA POPESCU
Director vânzări Apan Motors
BrăilaPROFESIONAL S.R.L.
Chiar dacă au trecut 19 ani de când am absolvit,
încă îmi amintesc cu plăcere anii studenţiei. Am păşit
pe coridoarele facultăţii cu încrederea că şi în Brăila
putem face performanţă: în studiu şi în carieră. Şi aşa
a fost. Am găsit profesori de excepţie care ne au
insuflat spiritul de competiţie antrenându-ne pentru a
da tot ce e mai bun.
Rigoarea cadrelor didactice făcea ca noi să ne dorim să ne autodepăşim
iar sesiunile de comunicări ştiinţifice la care participam ne descopereau
abilităţile şi ne pregăteau pentru viitoarea carieră. Noţiunile de
management si marketing care la început păreau abstracte, în timp şi-au
găsit aplicabilitate în profesia mea, ajutându-mă să mă lansez şi să mă
perfecţionez în domeniul vânzărilor auto.
De 12 ani sunt director de vânzări într-o companie puternică
demonstrând ca alegerea Universităţii „Constantin Brâncoveanu” a
însemnat de fapt alegerea drumului spre succes !
MARIA PLETEA
Director GROUPAMA S.A.
Am absolvit Universitatea Constantin Brancoveanu
în anul 2004, iar din 2010 sunt director la Groupama
Asigurări SA, Agenţia Rm.Vâlcea, unde lucrez alături de o
echipă formată din 11 inspectori de asigurare, 4
inspectori daune, 1 consilier juridic şi colaborăm cu 30
agenţi de asigurare şi 27 brokeri în asigurări.
Am susţinut mereu un lucru pe care viaţa mea
profesională avea să mi-l confirme întru- totul: în
formarea profesională contează în mod esenţial oamenii care te
influenţează în alegerile tale, mentorii de la care aduni idei despre meseria ta,
liderii care te inspiră. Eu am avut norocul de a le găsi pe toate în timpul
facultăţii şi de a avea un start şi ulterior o evoluţie profesională de excepţie,
lucru pentru care voi fi mereu recunoscătoare. Indiferent cât de mult lupţi să
asimilezi tot ceea ce este mai bun şi mai de valoare în jurul tău, ajută mult să
ai oameni alături care să te sprijine şi să te îndrume la primele încercări. Am
avut norocul de profesori extraordinari, oameni de calitate şi foarte bine
pregătiţi de la care am învăţat lucruri care mi-au folosit în viaţă. Tot respectul
pentru oamenii care fac cinste acestei instituţii.
LUCIANA CÎRSTEA
Director magazin Benvenutti RM. Vâlcea
Lucrez în această companie încă din timpul facultăţii,
iar după terminarea studiilor am devenit director.
Pretenţiile şi cerinţele au fost şi sunt destul de mari, fapt
ce m-a determinat să muncesc cu responsabilitate şi să
fac cât mai multe, chiar dacă nu erau în fişa postului.
Caracterul aplicativ al lucrării de diplomă (o temă de
marketing) m-a determinat să am o altă perspectivă asupra modului de
lucru într-o firmă, pe de o parte, şi asupra modului de abordare a clientului,
pe de altă parte, fapt ce m-a ajutat să obţin poziţia pe care o am în prezent.
Sunt conştientă că fără cunoştinţele dobândite în cadrul Universităţii
Constantin Brâncoveanu, nu aş fi ajuns unde sunt acum şi o recomand, cu
toată încrederea, tuturor celor care-şi doresc o carieră în domeniul afacerilor.
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D I U D E M A S T E R AT
Specializarea „Business to Business Marketing”
Forma de învăţământ şi durata:
•
Strategiilor
contemporane
de
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
marketing
Dezvoltă competenţe în domeniile:
•
Cercetărilor şi modelărilor de marketing
•
Marketingului corporativ
•
Tehnicilor contemporane de afaceri
•
Cyber-marketingului
Marketingului agroalimentar şi ecologic economice
•
•
Politicilor şi strategiilor în marketingul
•
Comportamentului şi psihologiei
consumatorului
internaţional

Specializarea„Marketingul serviciilor”
Forma de învăţământ şi durata:
consumatorului
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
•
Marketingului direct şi tehnicilor de
Dezvoltă competenţe în domeniile:
vânzare
•
Politicilor de marketing pentru serviciile
•
Politicilor şi strategiilor de marketing
comerciale şi sociale
•
Politicilor de marketing pentru serviciile internaţional
•
Cercetărilor de piaţă
financiar bancare
•
Comportamentului şi psihologiei
•
Modelărilor de marketing
•

Specializarea „Standarde, reglementări
şi politici contabile”
Forma de învăţământ şi durata:
•
Standardelor de contabilitate pentru
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
sectorul public şi instituţiile de credit
Dezvoltă competenţe în domeniile:
•
Controlului şi guvernanţei corporative
•
Standardelor
internaţionale
de
•
Auditului financiar
contabilitate
•
Politicilor şi strategiilor contabile
•
Teoriei contabile

Specializarea „Gestiune financiară şi contabilă”
(„Management financiar - bancar”)
Forma de învăţământ şi durata:
•
Pieţelor financiare şi politicilor pe
•
învăţământ
cu
frecvenţă,
4 pieţele de capital
semestre
•
Riscurilor şi politicilor în domeniul
Dezvoltă
competenţe
în
asigurărilor
domeniile:
•
Analizei financiare şi diagnosticului
•
Politicilor financiare ale firmei
•
Managementului şi politicilor financiar aprofundat
bancare
•
Sistemelor fiscale comparate

Specializarea„Comunicare managerială şi relaţii publice”
Forma de învăţământ şi durata:
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
•
Comunicării managerială, prin alegerea
celor mai adecvate contexte comunicaţionale
care decurg din situaţiile caracteristice
mediului de afaceri
•
Limbajului formal şi nonformal, necesar
•

îmbunătăţirii clarităţii mesajelor
•
Metodelor şi tehnicilor de comunicare
(tradiţionale şi moderne), pentru o adaptare
mai rapidă şi mai eficientă la exigenţele pieţei
•
Relaţiilor publice pentru sectorul
corporativ cât şi cel non–profit
•
Organizării de evenimente

Specializarea „Drept privat”
•
•

Forma de învăţământ şi durata:
învăţământ cu frecvenţă, 2 semestre
Dezvoltă competenţe în domeniile:
Dreptului civil

•
Dreptului procesual civil
•
Dezvoltării culturii juridice
•
Capacității de interpretare şi aplicare a
reglementărilor legale

Specializarea„Turism, gestiune hotelieră şi politici în
industria ospitalităţii ”
Forma de învăţământ şi durata:
•
învăţământ cu frecvenţă, 4 semestre
Dezvoltă competenţe în:
•
Tehnicilor moderne de operare în
turism şi a serviciilor din industria ospitalităţii
•
Producţiei şi comercializarii voiajelor
turistice
•
Evaluării
comportamentului
şi
psihologiei consumatorului de turism
•
Economiei loisirului, animaţiei în turism

şi organizării turismului de evenimente
•
Agroturismului,
ecoturismului
şi
turismului ecumenic
•
Gestiunii
hoteliere
şi
utilizării
instrumentelor de decizie
•
Gestiunii serviciilor de restauraţie şi
tehnologii culinare
•
Politicilor în turismul internaţional şi
operarea lanţurilor de hoteluri şi restaurante

Absolvenţii
au cuvântul
IONUŢ ŞICĂ
Manager Relaţii Clienţi Corporate,
ING Bank NV Amsterdam
Universitatea
„Constantin
Brâncoveanu” a fost primul sprijin în
parcursul profesional, ajutându-mă să
ies din anonimat, să mă remarc din
mulţime,
instituţia
încurajând
performanţele şi făcându-le vizibile. A
fost instituţia în cadrul căreia, prin
cunoştinţele dobândite şi interacţiunea
cu oamenii din mediul universităţii, mi-a
deschis foarte multe oportunităţi.
Desigur, dintr-o astfel de interacţiune sunt persoane care îţi marchează
viaţa profesională, adevăraţi mentori. Cu mândrie şi recunoştinţă mă pot
declara un „produs” al Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
Am speranţa că această instituţie de învăţământ va rămâne o „fabrică” de
oameni de calitate care să se implice, ulterior, în dezvoltarea regiunii.
MIHAELA BÎRSAN
Inspector superior la „Departamentul
de Comunicare şi Servicii Interne”, în
cadrul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vâlcea.
Sunt absolvent al Universităţii Constantin
Brâncoveanu Piteşti, facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea,
promoţia 1998. Pentru mine experienţa pe care
am avut-o în cadrul Universităţii Constantin
Brâncoveanu, a constituit o rampă de lansare a
carierei mele. Am descoperit tainele economiei,
alături de un colectiv de cadre didactice tânăr şi
bine pregătit. Au fost cei mai frumoşi ani, care mau ajutat să îmbin cele învăţate pe băncile şcolii cu practica, necesare pentru
angajarea mea ulterioară la Finanţele Publice Vâlcea.
RALUCA LAZEA (FOSTĂ ZAMFIR)
Manager de proiect, Antreprenor, SC MRS
ROCONSULT 2006 SRL
Faceţi practică, dobândiţi experienţă, creaţi-vă
întrebări şi dileme profesionale la care, cu siguranţă,
găsiţi răspunsuri prin absolvirea cursurilor potrivite
din cadrul UCB.adevăraţi mentori. Cu mândrie şi
recunoştinţă mă pot declara un „produs” al
Universităţii “Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
Am speranţa că această instituţie de învăţământ va
rămâne o „fabrică” de oameni de calitate care să se
implice, ulterior, în dezvoltarea regiunii.
EUGEN MATEI
Senior business analyst, TEMENOS GROUP
Studenţia a fost o perioada în care am crescut
enorm ca om şi ca profesionist. A reprezentat perioada
în care mi-am construit baza de informaţii necesară
pentru a reuşi ca profesionist în domeniul bancar. A
reprezentat și perioada în care am învăţat cum se
poate pregăti un raport, cum se adună informaţiile
necesare, cum se sintetizează aceste informaţii, astfel
încât să fie rezumate într-o formă concisă și clară.
VIORICA – VETA MOGOŞ
Director adjunct Bancpost – sucursala Brăila
Doresc să-mi exprim recunoştinţa pentru
cunoştinţele acumulate în perioada de studenţie şi
masterat, predate într-o manieră atractivă, de
profesori implicaţi în munca depusă şi care m-au
ajutat ulterior să devin omul care sunt astăzi.
Am convingerea că obiectivele educaţionale
propuse în continuare de Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” corespund necesităţilor pieţei,
cererea de absolvenţi bine pregătiţi fiind în continuă
creştere.
DANIEL LASCU
Director regional, Raiffeisen Bank S.A.
Am absolvit Universitatea „Constantin Brâncoveanu”
în prima promoţie şi a fost o etapă frumoasă din carierea
mea. Cursurile parcurse aici (Management, Marketing,
Statistică) au fost de un înalt nivel ştiinţific, ajutându-mă
în cariera mea din domeniul bancar.
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O F E R TA E D U C A Ţ I O N A L Ă
pentru masterat
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.

Înscrieri: 1 iulie – 30 septembrie 2016

N A R G

Acte necesare la înscriere: diploma de eliberarea diplomei de licenţă), suplimentul la
bacalaureat
(original),
foaia
matricolă diplomă sau foaia matricolă a studiilor
însoţitoare a diplomei, diploma de licenţă universitare de licenţă (copie), certificat de
(original) sau, pentru absolvenţii anului 2016, naştere (copie legalizată), certificat de căsătorie
adeverinţă din care să rezulte susţinerea şi (copie), adeverinţă medicală, 2 (două) fotografii
promovarea examenului de licenţă şi în care să se tip buletin, buletin/carte de identitate (copie), un
menţioneze media la acesta (valabilă până la dosar plic.
Brăila, str. Rubinelor, nr. 16 -18, Piteşti, Calea Bascovului, nr. 2A,
Rm. Vâlcea, str. Nicolae
0239/61.33.08
0248/21.26.27
Bălcescu, nr. 39, 0250/73.91.22

w w w. u n i vc b. r o

f b. co m / u n i v b ra n co ve a n u

ALEGE SĂ FII CEL MAI BUN!

