MESAJUL DECANULUI
FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor funcționează în cadrul

Universității Transilvania din Braşov din anul universitar 1990 – 1991. S-a reluat în acest
fel, după 50 de ani, tradiția învățământului superior economic braşovean.

Începuturile învățământului superior la Braşov au fost marcate de cei 10 ani de
funcționare, în perioada 1940–1950, a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale.

Numărul programelor de studii a crescut, în perioada de la înființare până în prezent, astfel
că astăzi, facultatea cuprinde următoarele programe de studii:
Licență IF

● Marketing
●Economia
serviciilor

comerțului,

turismului

şi ● Economia comerțului, turismului şi serviciilor

● Management

● Afaceri internaționale
● Finanțe şi bănci

● Contabilitate şi informatică de gestiune
● Informatică economică

● Administrarea afacerilor (în limba engleză)
Masterate profesionale

● Administrarea afacerilor în turism

● Management şi strategii de afaceri
● Relații economice internaționale
● Management financiar bancar

● Politici contabile, audit şi control de
gestiune
● Sisteme informatice integrate pentru
afaceri

● Politici şi strategii de marketing

● Marketing

Licență ID

● Management

 Afaceri internaionale

 Contabilitate şi informatică de gestiune

Şcoală doctorală
în domeniile: Marketing și Finanțe
Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor are colaborări în plan ştiințific
şi educațional cu prestigioase universități din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale

Americii. De-a lungul anilor s-au păstrat relațiile de colaborare internaționale existente şi
s-au dezvoltat altele noi. Un interes special a fost acordat relațiilor cu Université d’Orléans,
Université de Nantes, Université Paris XII, Universität Trier, Universität Wiesbaden,
Universität Bochum, Université de Lausanne, Università Catolica di Milano, Università di
Perugia, Università di Pescara, Università di Venezia.

Au fost reînnoite programele de cooperare cu universităţile din țară dedicate cercetării şi
facem eforturi pentru creşterea eficienţei cooperărilor cu Academia de Studii Economice din

Bucureşti, Institutele de Cercetări Economice ale Academiei Române, Universitatea Babeş –

Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Craiova,
Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Dunărea de Jos din Galați.

Prin ERASMUS + este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și
postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu. Se
urmărește extinderea formelor de cooperare la nivelul învățământului superior, oferind

unui număr cât mai mare de instituții partenere posibilitatea de a participa în proiecte
transnaționale și de a valorifica în interes comun tehnologia informațională. ERASMUS
furnizează burse de mobilitate pentru student, punându-se accent pe asigurarea

recunoașterii academice a studiilor efectuate. De asemenea, se urmărește mobilitatea
profesorilor, precum și un număr de activități destinate să îmbunătățească programele
universitare și să dezvolte cursuri noi, inovatoare, prin colaborare transnațională.

Facultatea de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor are relații de colaborare, în
cadrul Programului Erasmus + cu universități din Germania, Austria, Italia, Franța, Suedia,
Portugalia, Belgia, Danemarca, Anglia, Irlanda, Spania, Cehia.
Campusul universitar
Studenții Facultății de Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor beneficiază de

posibilități de cazare în cele două campusuri (Complexul Memorandului și Complexul
Colina Universității).

Pentru a putea facilita accesul studenților la informație, în ambele locații, este
implementat sistemul informatic integrat – denumit S.I.G..U.R.

Masa poate fi servită la cele două cantine-restaurant din complexele studențești.

Facilitățile sportive sunt oferite de cele trei săli de sport și de cele trei terenuri de sport ale
Universității.

Oorganizațiile studențeşti sunt cele mai dinamice componente ale Universității
Transilvania Brașov. Majoritatea studenților de la Facultatea de Ştiințe Economice şi
Administrarea Afacerilor sunt implicați în:

● AIESEC – Asociația Internațională a Studenților la Științe Economice și Comerciale

● CRSUT – Consiliul reprezentanților studenților din Universitatea Transilvania din Brașov
Asociația ALMA MATER BRASOVENSIS – ALUMNI este o organizație nonprofit care are ca
misiune obținerea feedback-ului permanent de la absolvenții universității, implicit ai
facultății noastre și dezvoltarea unor relații de colaborare între instituție și absolvenți, în
plan social, economic și cultural, pentru beneficii mutuale.
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