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Specialiştii din domeniul financiar dezvoltă
planuri financiare pentru persoane fizice şi
organizaţii, investesc şi administrează fonduri în
numele acestora.

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,
asigurări, gardă financiară, vamă, burse, pieţe de capital şi
valutare, gestiunea afacerilor, contabilitate şi audit financiar),

ofiţeri de credite, controlori financiari, brokeri, agenţi de
asigurări, inspectori fiscali, analişti financiari, administratori
de risc, administratori bancari, consilieri în domeniul
financiar-bancar.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţăMARKETING

* învăţământ cu frecvenţă

Specialiştii din domeniul contabilităţii pla-
nifică, organizează şi administrează sistemele
de contabilitate pentru persoane fizice şi
juridice (instituţii).

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

OCUPAŢII (COR)
Absolvenţii acestei specializări pot deveni:

experţi contabili, cenzori, consilieri, inspectori eco-
nomici, specialişti în audit şi management contabil,
în sisteme informatice de gestiune, referenţi de spe-
cialitate financiar-contabilitate etc.

Specializare acreditată pentru ambele
forme de învăţământ

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă;
3 ani -cu frecvenţă redusă

Ştiinţe economiceMANAGEMENT
* 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.

OCUPAŢII (COR)
Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii pot deveni: 

consilieri/ experţi/ inspectori/ referenţi/ economişti în mana -
gement, directori generali, directori exe cutivi şi asimilaţi ai
unor societăţi comerci ale/ re gii auto no me/ conducători în
domeniul adminis trativ, specialişti în organizarea şi
conducerea producţiei, în negocieri de afaceri, în elaborarea
ra poar  telor şi a planurilor de afaceri.

Specializare acreditată pentru ambele forme
de învăţământ 

Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă
3 ani - cu frecvenţă redusă

Pregăteşte specialişti în domeniile:
� Marketingului bunurilor de larg consum;
� Marketingului industrial (Business-to-business
marketing);
� Marketingului serviciilor (turism-ospitalitate, asi -
gu rări, finanţe-bănci, transporturi etc.);
� Marketingului social-politic (educaţional, cultural -
spor  tiv, 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 spe cializări pot deveni: consilieri/ experţi/

inspectori/ referenţi/ economişti în co merţ şi

marketing, cercetători economişti în marketing,

asistenţi de cercetare economişti în marketing etc.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă

ADMINISTRAREA
AFACERILOR 

* învăţământ cu frecvenţă 

Pregăteşte specialişti pentru:
� Firme specializate în tranzacţii comerciale; 

� Ser vicii de import-export, de marketing intern şi

internaţional;

� Societăţi de asigurări şi rea si gurări; 

� Burse de măr furi şi de valori mobiliare; 

� Administraţii publice locale şi agenţii guvernamentale.

OCUPAŢII (COR)
Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii aces tei

specializări au acces la următoarele ocu pa ţii:
consilieri/experţi/inspectori/referenţi/economişti, re pre zen -

tanţi comerciali, asistenţi de cercetare economişti.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă

CONTABILITATE  ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
* învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă

FINANŢE ŞI BĂNCI
* învăţământ cu frecvenţă 

CURSURI DE MASTERAT

- Managementul afacerilor
- Managementul resurselor umane
- Management în administraţie şi 
ser vicii publice
- Management financiar - bancar
- Managementul economic al 
uni tăţilor şcolare

MANAGEMENT MARKETING
- Marketingul serviciilor
- Business to business marketing

CONTABILITATE
- Standarde, reglementări şi politici 
con ta bile

Pregăteşte specialişti în do meniile:
� Turismului şi gestiunii hoteliere; 

� Amenajării turistice şi comer ciale; 
� 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. 

OCUPAŢII (COR)
Absolvenţii acestei specializări pot deveni:

Documentarist ordonanţare logistică, analist servicii
client, asistent comercial, consilier / expert / inspector
/ referent / economist în management. 

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI
ŞI SERVICIILOR * învăţământ cu frecvenţă
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Pregăteşte specialişti pentru:
� Magistratură: judecători şi procurori;
� Avocatură;
� Notariate publice;
� Consiliere juridică;
� Oficiile juridice din administraţie;
� Compartimentele juridice ale firmelor.

OCUPAŢII (COR)

Absolvenţii pot deveni: jurişti, judecători,

procurori, specialişti în domeniul standardi-

zării, auditului şi evaluării conformităţii, avo-

caţi, jurisconsulţi, consilieri juridici, notari,

executori judecătoreşti, grefieri etc.

Specializare autorizată
Durata studiilor: 4 ani - cu frecvenţă

şi ale comunicării 

JURNALISM
* învăţământ cu frecvenţă

„Jurnalismul este o meserie-vocaţie care, dincolo de practica din
auzite, văzute şi furate prin redacţii, are nevoie de lectură, studiu şi
exerciţiul scrisului sub îndrumare academică. Etica şi deontologia
profesiei, însu şi te în mediul universitar, sunt la fel de importante ca cei
şapte ani de a ca să. 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)
Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii pot deveni:

reporteri şi redactori pentru presa scri să, radio şi televiziune;
purtători de cuvânt; specialişti în publicitate, cadre didactice
pentru învăţă mân tul liceal (ştiinţele comunicării) şi universitar;
realizatori de emisiuni radio şi TV.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani  - cu frecvenţă

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
* învăţământ cu frecvenţă

Specialiştii în relaţii publice creează şi gesti o nează
imaginea publică a unor instituţii, soci etăţi co -
merciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii
non-guvernamentale etc.; medi a ză conflic te le şi
consiliază negocierile, gestio nea ză relaţiile organizaţiei
cu mass-media în calitate de pur tă tor de cuvânt sau
funcţionar în cadrul biroului de presă, redac tează
mesaje scrise şi audiovizuale; orga nizea ză evenimente
me dia tice (conferinţe de presă, expoziţii, lansări de
bu nuri şi servicii etc.). 

Pregăteşte specialişti în relaţii publice
pentru: 
� Corporaţii; 
� Bănci; 
� IMM-uri; 

� Instituţii publice; 
� Organizaţii non-guvernamentale; 
� Organizaţii politice etc.

OCUPAŢII (COR)
Pe baza pregătirii dobândite, absolvenţii au

acces la următoarele ocu paţii:
specialist în relaţii publice, mediator, consultant,  social
media specialist, purtător de cu vânt, brand manager,
organi za tor târguri şi expoziţii, cadre di dactice pentru
învă ţă mân tul liceal (ştiinţele comunicării) şi
universitar.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvenţă

RELAŢII INTERNAŢIONALE 
ŞI STUDII EUROPENE

* învăţământ cu frecvenţă

Pregăteşte specialişti în domeniile: 
� Integrării şi guvernanţei europene; 
� Proiectelor finanţate de Uniunea Europeană;
� Politicii externe;
� Diplomaţiei şi relaţiilor consulare; 
� Geopoliticii şi geostrategiei; 
� Conflictelor internaţionale.

OCUPAŢII (COR)
Absolvenţii pot deveni: experţi în probleme de

integrare şi guvernanţă europeană, re ferenţi relaţii

externe, politologi, secretari diplomatici, manageri

pentru proiectele de dezvoltare co mu ni ta ră finanţate

de instituţiile internaţionale, cercetători în ştiinţe

politice, analişti politici, cadre didactice în în v  ă -

ţământul liceal şi universitar.

Specializare autorizată
Durata studiilor: 3 ani  - cu frecvenţă

ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ
* învăţământ cu frecvenţă

Specialiştii în administraţia publică elaborează pro iecte de acte
nor mative, aplică legislaţia în vigoare, cen tralizează şi prelucrează
date şi informaţii culese de aparatul din teritoriu, elaborează
metodologii, a cor  dă audienţe; se ocupă cu informarea asupra
progra melor şi posi bi li tăţilor de finanţare a proiectelor, infor -
marea privind strategia de dez voltare preconizată, sta bilirea şi
menţinerea parteneriatelor la ni vel local sau mai larg, urmărirea
derulării proiectelor. 

Pregăteşte specialişti în do meniile:
� Administraţiei publice centrale (ministere, Guvern, Par la ment); 
� 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 cen tra  le şi locale, consilieri, experţi,
inspectori, referenţi, consul tanţi de specialitate în administraţia
publică, agenţi de dez vol tare, şefi de servicii şi birouri în instituţii
publice, consilieri în structurile subordonate organelor puterii de
stat etc.

Specializare acreditată
Durata studiilor: 3 ani  - cu frecvenţă

DREPT 

CURSURI DE MASTERAT

Comunicare managerială şi relaţii publice

COMUNICARE

Ştiinţe juridice, administrative 

* învăţământ cu frecvenţă
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Programul de mobilităţi ERASMUS vizează realizarea de către
studenţi a unei perioade de studiu de un semestru ori de un an
universitar în cadrul unei instituţii gazdă din Europa. Pot accesa acest
program atât studenţii ce urmează cursuri la nivel de licenţă,cât şi cei la
nivel de masterat.

Universitatea Constantin Brâncoveanu desfăşoară mobilităţi
Erasmus pentru studii din 2006 şi le oferă studenţilor ei, în anul uni-
versitar 2013 - 2014, 125 de locuri de bursă Erasmus în cadrul celor 30
de universităţi partenere.

Studenţii pot efectua mobilităţi la aceste universităţi în următoarele
domenii de studiu: Administrarea afacerilor, 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
vânzări.

Care sunt avantajele de care beneficiază un student Erasmus?
� Nu plăteşte taxe de studiu pentru perioada petrecută în uni ver -

sitatea gazdă şi nici taxe de acces la diferite facilităţi precum biblioteci,
laboratoare etc.;

� Primeşte un grant lunar Erasmus, finanţat de către Comisia
Europeană, care să îl ajute să acopere chel tuielile legate de cazare,

transport, masă etc.;
� Studiile efectuate la universitatea gazdă se recunosc şi se 

e chi  valează complet, UCB dezvoltând o procedură eficientă de re cu -
noaştere academică totală şi de echivalare a perioadelor de studiu
petrecute în străinătate.

Programul de mobilităţi ERASMUS PLASAMENT reprezintă o
nouă formă de mobilitate pentru studenţi şi este dezvoltat în ca drul
Universităţii Constantin Brâncoveanu începând cu anul 2010. 

În ce constă acest program?
Plasamentul, stagiul practic sau in  ternship-ul oferă studenţilor

posibilitatea de a efectua o perioadă de 3-5 luni de prac ti că într-o
companie, organizaţie sau uni versitate care func ţionea ză în unul din cele
27 de state membre ale UE. 

În anul universitar 2013 - 2014, UCB le  oferă studenţilor  la nivel de
licenţă şi de masterat 40 de burse pentru efectuarea acestor stagii
practice.

Ce trebuie să faci? 
Să îţi găseşti o companie în străinătate care să te primească pen tru

efectuarea unui internship, să vii cu scrisoarea de invi ta ţie primită de la
companie la Departamentul de Relaţii Inter naţi o nale şi să completezi
documentele necesare.

Noi te finanţăm!

NIVEL LICENŢĂ
- cerere de înscriere
- diploma de bacalaureat în original sau a -
deverinţa de susţinere a bacalaureatului
(pentru absolvenţii anului 2012), în care să
se menţioneze media generală de la
bacalaureat
- foaia matricolă însoţitoare a diplomei, în
original
- certificat de naştere (copie legalizată)
- certificat de căsătorie (copie) 

- adeverinţă medicală
- 2 (două) fotografii format 3/4
- buletin/carte de identitate (copie)
- un dosar plic.
NIVEL MASTERAT
- cerere de înscriere
- diploma de bacalaureat în original
- foaia matricolă însoţitoare a diplomei
- diploma de licenţă în original sau ade ve -
rinţa de susţinere a exame nului de li cen ţă
(pentru absolvenţii 2012), în care să se

menţioneze media 
- suplimentul la diplomă sau foaia ma tri  -
colă a studiilor universitare de licenţă
(copie)
- certificat de naştere (copie legalizată)
- certificat de căsătorie (copie) 
- adeverinţă medicală
- 2 (două) fotografii tip buletin format 3/4
- buletin/carte de identitate (copie)
- un dosar plic.

�

Alege-ţi drumul!

Programul 
ERASMUS STUDII

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

ERASMUS PLA SA MENT

„Am plecat prima dată cu Erasmus
Placement, la Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do
Porto, prima mea experienţă
internaţională. 

A fost începutul unui drum presărat
cu momente unice, dar în primul rând
a contribuit decisiv la crearea unei baze
solide de cunostinţe, mi-a redat o
imagine generală a me diului
internaţional, a mo du lui de
comunicare între diferite cul turi  şi
diferite mentalităţi“. 

Valentin Ştefan, absolvent, Economia
Comerţului, Turismului şi Serviciilor

„Aş descrie Erasmus ca pe cea mai
fru moa să ex pe rienţă de viaţă! 

Am cu nos cut pro fe sori en tu zi aști şi
pa sionați de me se ria lor, co legi a lături
de care am petrecut multe ore pre ți oa -
se și, mai pre sus de atât, mi-am
redesco pe  rit calităţi pre   cum do rin ța de
cu noaș  te re şi pa si unea pen tru im pli -
carea în proiecte
in ci tan te“.

Larisa Voicu -
lescu, absol ventă,
Conta bi li tate şi
in formatică de
ges ti une

„ E r a s m u s
înseamnă emo -
ţie, res pon sa bi li tate, aventură, socia li za -
re, uniune, muncă, succes“.

Alexandru Ioniţă, anul II, Conta bi li tate şi
in formatică de gestiune

„Bursa Erasmus la In ter na ti onal
School of Law and Business din Vil -
nius m-a ajutat să înţeleg că pot mai

mult, vreau mai mult!“
Dana Pîrvan, anul I, Comunicare Ma na -

ge rială şi Relaţii Publice
„Internship-ul Erasmus m-a ajutat să

capăt mai multă în cre   de re în forţele
proprii, să în   văţ să mă adaptez la situaţii
noi cu ra pi di tate şi să-mi de mon  strez
că mă pot descurca sin gu ră într-un
me diu complet nou.“

Alexandra Busuioc, anul II, Jurnalism
„Dat fiind fap tul că am stu diat do -

me niul hotelier, am avut parte de foarte
mul te cursuri prac ti ce, reuşind astfel să
aplic toate cunoş tin ţele dobândite de-a
lungul celor trei ani de studiu. 

A fost o mare şansă pentru mine de a
observa şi învăţa anumite se crete din
interiorul unui restaurant şi din ceea ce
presupune munca
într-un hotel.“

Cristina Drăguţ,
ab sol ve ntă, Eco no -
mia Comerţului,
Tu ris mului şi Servi -
ciilor


