UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Programe de studii, număr de locuri și condiții de admitere pentru anul universitar 2020-2021
Sesiunea de admitere: SEPTEMBRIE 2020
Masterate tip Bologna (masterate universitare - Ciclul II de studii)
2 ani (4 semestre), forma de învățământ CU FRECVENȚĂ

Domeniul

Marketing

Programul de studiu
MASTER

Politici şi strategii de marketing

Numar de locuri
Sesiunea septembrie
2020 - 2021

Buget

0

Concursul de admitere pentru ciclul II de studii universitare va consta în:

Taxa

28

Concurs pe bază de interviu
Media de admitere este calculată astfel:
- pondere 50% - media examenului de licență
- pondere 50% - media obținută la interviu
(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel licență
2) Media probei I de la examenul de licență
3) Media probei II - susținerii lucrării de licență
Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.
Taxă de admitere: 200 lei
Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu
Interviul se va susține online în 11 septembrie, începând cu ora 9, conform
planificării ce se va afișa pe site în seara zilei de 10 septembrie. Pe aceasta
planificare candidatul va citi si instructiunile de participare.

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor în turism

0

31

Numele candidatului va fi înlocuit cu numărul legitimației de concurs.
Concurs pe bază de interviu
Media de admitere este calculată astfel:
- pondere 50% - media examenului de licență
- pondere 50% - media obținută la interviu
(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel licență
2) Media probei I la examenul de licență
3) Media probei II - susținerii lucrării de licență
Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.
Taxă de admitere: 200 lei

Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de
Interviul se va susține online în 11 septembrie, începând cu ora 9, conform
planificării ce se va afișa pe site în seara zilei de 10 septembrie. Pe aceasta
planificare candidatul va citi si instructiunile de participare.

Management

Management si strategii de afaceri

0

13

Numele candidatului va fi înlocuit cu numărul legitimației de concurs.
Concurs pe bază de interviu
Media de admitere este calculată astfel:
- pondere 50% - media examenului de licență
- pondere 50% - media obținută la interviu
(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel licență
2) Media probei I la examenul de licență
3) Mediaprobei II - susținerii lucrării de licență
Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.
Taxă de admitere: 200 lei
Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu
Interviul se va susține online în 11 septembrie, începând cu ora 9, conform
planificării ce se va afișa pe site în seara zilei de 10 septembrie. Pe aceasta
planificare candidatul va citi si instructiunile de participare.

Economie si
afaceri
internaționale

Relații economice internaționale

0

21

Numele candidatului va fi înlocuit cu numărul legitimației de concurs.
Concurs pe bază de interviu
Media de admitere este calculată astfel:
- pondere 50% - media examenului de licență
- pondere 50% - media obținută la interviu
(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel licență
2) Media probei I la examenul de licență
3) Media probei II - susținerii lucrării de licență
Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.
Taxă de admitere: 200 lei
Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu
Interviul se va susține online în 11 septembrie, începând cu ora 9, conform
planificării ce se va afișa pe site în seara zilei de 10 septembrie. Pe aceasta
planificare candidatul va citi si instructiunile de participare.

Finanțe

Management financiar bancar

0

8

Numele candidatului va fi înlocuit cu numărul legitimației de concurs.
Concurs pe bază de interviu
Media de admitere este calculată astfel:
- pondere 50% - media examenului de licență
- pondere 50% - media obținută la interviu

(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel licență
2) Media probei I la examenul de licență
3) Media probei II - susținerii lucrării de licență
Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.
Taxă de admitere: 200 lei
Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu
Interviul se va susține online în 11 septembrie, începând cu ora 9, conform
planificării ce se va afișa pe site în seara zilei de 10 septembrie. Pe aceasta
planificare candidatul va citi si instructiunile de participare.

Contabilitate

Politici contabile, audit si control de
gestiune

0

4

Numele candidatului va fi înlocuit cu numărul legitimației de concurs.
Concurs pe bază de interviu
Media de admitere este calculată astfel:
- pondere 50% - media examenului de licență
- pondere 50% - media obținută la interviu
(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel licență
2) Media probei I la examenul de licență
3) Media probei II -susținerii lucrării de licență
Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.
Taxă de admitere: 200 lei
Taxă şcolarizare anuală: 3500 lei/an de studiu
Interviul se va susține online în 11 septembrie, începând cu ora 9, conform
planificării ce se va afișa pe site în seara zilei de 10 septembrie. Pe aceasta
planificare candidatul va citi si instructiunile de participare.

Informatică
economică

Sisteme informatice integrate pentru
afaceri

0

27

Numele candidatului va fi înlocuit cu numărul legitimației de concurs.
Concurs pe bază de interviu
Media de admitere este calculată astfel:
- pondere 50% - media examenului de licență
- pondere 50% - media obținută la interviu
(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel licență
2) Media probei I la examenul de licență
3) Media probei II - susținerii lucrării de licență
Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.
Taxă de înscriere: 200lei
Taxa de școlarizare: 3500 lei/an de studiu
Interviul se va susține online în 11 septembrie, începând cu ora 9, conform
planificării ce se va afișa pe site în seara zilei de 10 septembrie. Pe aceasta

planificare candidatul va citi si instructiunile de participare.

Contabilitate

Audit intern

0

48

Numele candidatului va fi înlocuit cu numărul legitimației de concurs.
Concurs pe bază de interviu
Media de admitere este calculată astfel:
- pondere 50% - media examenului de licență
- pondere 50% - media obținută la interviu
(tematica pentru interviu este disponibilă pe site-ul facultății)
La medii egale, departajarea se face după următoarele criterii:
1) Media anilor de studii de la nivel licență
2) Media probei I la examenul de licență
3) Media probei II - susținerii lucrării de licență
Cerințe: Se pot înscrie absolvenți cu studii universitare cu diplomă de licență.
Taxă de admitere 200 lei
Taxa de școlarizare: 3500 lei/an de studiu
Interviul se va susține online în 11 septembrie, începând cu ora 9, conform
planificării ce se va afișa pe site în seara zilei de 10 septembrie. Pe aceasta
planificare candidatul va citi si instructiunile de participare.
Numele candidatului va fi înlocuit cu numărul legitimației de concurs.

