UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Programe de studiu și număr de locuri scoase la concurs la admitere pentru anul universitar 2020-20221
sesiunea de admitere SEPTEMBRIE 2020
Învățământ de licență: la Distanță (Ciclul I de studii universitare) 3 ani (6 semestre)
Numar de locuri
ses. septembrie
2020-2021
Buget
Taxă
38

Domeniul de licență

Programul de studiu

Marketing

Marketing

Administrarea
afacerilor
Management
Economie si afaceri
internaționale

Economia comerțului
turismului și serviciilor
Management
Afaceri internaționale

-

48

-

0
51

Contabilitate și
informatică de gestiune

-

41

Contabilitate

TOTAL

178

Condiții de admitere

Admiterea pentru ciclul I, cursuri ID, va consta într-un
concurs de dosare, media de admitere fiind formată din
media examenului de bacalaureat
La medii egale departajarea se face după:
1. Media de la Bacalaureat obținută la proba Matematică
– examen scris;.
2. Media de la Bacalaureat obținută la proba Limba
română – examen scris.
3. Media de la Bacalaureat obținută la proba
la alegere a profilului şi specializării – E) d)
Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei
Taxăde admitere: 200lei
Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune

Conform Legii educației naționale nr.1/2011, studiile universitare la forma ID se organizează numai în regim de finanțare cu taxă.
Forma de învățământ la distanță (ID) permite cursanților să studieze individual și să desfășoare activități de învățământ în grup. Studiul individual este facilitat de materialele didactice elaborate
în tehnologie ID, puse la dispoziție studenților în format electronic (pe platforma eLearning).
Activități didactice specifice ID:
- activități de tutoriat (AT) – întâlniri față în față (desfășurate în weekend);
- activități de evaluare pe parcurs (TC) – constituite din teme de control (activități desfășurate pe platforma eLearning ID-IFR, în funcție de specificul disciplinei);
- activități aplicative asistate (AA), unde este cazul – echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învățământ cu frecvență.
La fiecare disciplină se programează semestrial cel puțin două activități tutoriale (AT), desfășurate prin întâlniri directe (față în față). Prezența la activitățile AA este obligatorie și prezența la
activitățile AT este recomandabilă.
La această formă de învățământ se pot înscrie și persoane care locuiesc/lucrează în străinătate, dar prezența la activitățile de tip AA și prezența la sesiunile de examene este obligatorie.

