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1. MISIUNE ŞI OBIECTIVE

În cei 23 ani de existenţă, facultatea a devenit o prezenţă
activă, recunoscută în mediul educaţional economic la nivel
naţional. Calitatea serviciilor educaţionale şi rigoarea în cercetare
reprezintă raţiunea a tot ceea ce se petrece în Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor.
Oferim studenţilor noştri un mediu de învăţare stimulativ, de
calitate ridicată, deschiderea faţă de nou reprezentȃnd un avantaj al
demersului nostru. Avem convingerea că traseul educaţional
parcurs de studenţii nostri reprezintă nu numai o rampă de lansare
pentru o carieră de succes, dar şi o cale de modelare a
personalităţii lor ca viitori specialişti în administrarea afacerilor.

2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Studii universitare de licenţă

-

-

Studii universitare de masterat

Programele de studii universitare oferite
studenţilor sunt adaptive şi flexibile, armonizate cu
cele ale facultăţilor de profil ale universităţilor de
marcă din ţară şi din străinătate, dar şi proactive,
tocmai pentru că ţinem seama de necesităţile
organizaţiilor şi de spiritul modern al afacerilor.
Toate programele de studii universitare de
licenţă forma de învățământ cu frecvență (IF) și la
distanță (ID), cât şi programele de studii universitare
de masterat sunt acreditate.
Suntem convinși că stadiul actual în care ne
aflăm se defineşte prin maturitate şi căutarea
continuă a calităţii şi apreciem că rezultatele
obţinute în cadrul fiecărui program de studii
universitare de licenţă sau de masterat, validează
angajamentul, experienţa şi implicarea colectivului
de cadre didactice şi nedidactice din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Economice și Gestiunea
Afacerilor în parteneriat cu beneficiarii serviciilor
educaţionale, adică cu studenţii noştri!
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3. PROGRAMUL DE STUDIU: FINANȚE ȘI BĂNCI

Prin intermediul acestui program de studiu veți înțelege
modul în care funcționează sectorul financiar și modul în care
companiile își procură și gestionează capitalurile, fundamentarea și
aplicarea strategiilor financiare în sectorul public și privat,
instituțiile care monitorizează și reglementează fluxurile financiare
și utilizarea instrumentelor financiare, condițiile economice care le
influențează și multe altele.
COMPETENȚE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDIU
a) Competenţe profesionale:
 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;
 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economicofinanciare;
 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor
private şi publice;
 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi
publice;
 Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice.
b) Competenţe transversale:
 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
LOCURI DE MUNCĂ:
În baza pregătirii realizate, viitorii absolvenți în Finanțe și Bănci vor putea lucra ca:
Inspector financiar-bancar; Inspector asigurări; Controlor tezaur; Referent de specialitate
financiar-contabilitate; Dealer; Analist investiţii; Consultant plasamente valori mobiliare; Agent
capital de risc; Consultant fiscal; Economist bancă; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi
servicii bancare); Administrator bancar/produs leasing; Referent bancar/societate leasing;
Inspector de specialitate asigurări; Inspector de specialitate subscriere; Referent de specialitate
asigurări; Inspector de risc; Specialist sistem asigurări; Expert/vinspector vamal; Controlor
vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare); Analist financiar;
Asistent analist; Consilier/expert/ inspector/ referent/ economist în economia mediului;
Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare, etc.
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4. PROGRAMUL DE STUDIU:
ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR
Misiunea generală a programului de studiu este aceea de a
oferi o educaţie de înaltă calitate, în scopul dezvoltării capacităţii
intelectuale, a caracterului moral şi cunoştinţelor de specialitate ale
studenţilor în vederea obţinerii unui personal competent, capabil să ia
decizii oportune în timp real, în domeniul serviciilor, cu precădere în
turism şi comerţ.
COMPETENŢE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDIU
Prin prisma pregătirii riguroase în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor,
absolvenţii specializării vor dobândi cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice care să le permită
să coordoneze şi să gestioneze eficient activitatea de comerţ, turism şi servicii, precum şi iniţierea
unor afaceri în aceste domenii.
a) Competenţe profesionale:
 Realizarea prestaţiilor in comerţ, turism si servicii;
 Comercializarea produselor/serviciilor;
 Gestionarea relaţiilor cu clienţii si furnizorii;
 Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare;
 Asigurarea calităţii prestaţiilor in comerţ, turism si servicii;
 Asistenţă în managementul resurselor umane;
b) Competenţe transversale:
 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
LOCURI DE MUNCĂ:
În baza pregătirii realizate, viitorii absolvenți în Economia Comerțului, Turismului și
Serviciilor vor putea lucra ca: Logistician gestiune flux; Documentarist ordonanţare logistică;
Analist servicii client; Asistent comercial; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în
management; Consilier/ expert/ inspector/ referent/economist în comerţ şi marketing; Asistent de
cercetare economist în management; Asistent de cercetare economist în marketing; Șef agenție/
oficiu turism; Conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism; Manager în
activitatea de turism; Director de agenție de turism tour-operatoare/ detailistă/ filială/ sucursală;
Organizator activitate turism; Analist în turism; Agent de turism; Agent de turism tour-operator;
Agent turism de afaceri; Șef serviciu comerț cu ridicata și amănuntul; Șef birou comerț cu
ridicata și amănuntul; Conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerț; Referent
comerț exterior; Economist-șef; Economist în unităţi prestatoare de servicii, etc.
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5. PROGRAMUL DE STUDIU:
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNEA

Programul de studiu Contabilitate și Informatică de Gestiune
pregătește economiști cu o dublă competență, contabilă și
informatică de gestiune. Contabilitatea este un mijloc de informare,
de probă și control arhicunoscut şi care este luat în considerare la
modul cel mai serios de către legiuitorul român ce urmărește
protecția destinatarilor acestei informări.
COMPETENȚE DOBANDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDIU
Misiunea acestui program de studiu este acela de a transmite studenților, într-un mod
elevat, atractiv și profesional cunoștințe din domeniul financiar - contabil și să le dezvolte
competențe de înaltă calitate în domeniul contabilității și de aplicare a tehnologiilor
informaționale în acest domeniu de activitate.
a) Competenţe profesionale:
 Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/
organizaţiei;
 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile și/sau
fiscale;
 Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil;
b) Competenţe transversale:
 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii
de munca riguroasă, eficientă și responsabiă;
 Identificarea rolurilor și responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată și aplicarea de
tehnici de relaţionare și muncă eficientă în cadrul echipei;
 Identificarea oportunităţilor de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
LOCURI DE MUNCĂ:
În baza pregătirii realizate, viitorii absolvenți în Contabilitate și Informatică de Gestiune
vor putea lucra ca: Cenzor; Comisar garda financiară; Consilier financiar-bancar; Expert
contabil-verificator; Revizor contabil; Referent de specialitate financiar-contabilitate; Consultant
bugetar; Administrator credite; Lichidator; Auditor intern; Analist preţ de revenire/costuri;
Controlor de gestiune; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare); Auditor
intern în sectorul public; Analist; Consultant în informatică; Administrator baze de date;
Consilier/ expert/ inspector /referent/ economist în gestiunea economică; Noi ocupaţii propuse
pentru a fi incluse in COR: Inspector taxe şi impozite (studii superioare); Economist –contabil,
etc.
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6. PROGRAMUL DE STUDIU:
MANAGEMENT
Obiectivul general al programul de studiu Management este
acela de a pregăti economişti ca resursă umană specializată pentru
rezolvarea problemelor teoretice şi practice privind conducerea
activităţii în orice întreprindere ca manageri şi antreprenori cu
potenţial ridicat, capabili de a lucra eficient în afaceri la nivel
naţional şi mondial, în contextul unui mediu economic puternic
concurenţial.
COMPETENTE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDIU
Absolvenții programului de studiu Management dețin setul complet de competențe și
abilități manageriale pentru a coordona orice tip de organizaţie.
a) Competenţe profesionale:
Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al
organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;
 Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;
 Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi
realocare de resurse şi activităţi);
 Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare,
antrenare şi control-evaluare;
 Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică
complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
 Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi
procedurilor manageriale.


b) Competenţe transversale:
 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
LOCURI DE MUNCĂ:
În baza pregătirii realizate, viitorii absolvenți în Management vor putea lucra ca: Auditor
intern; Specialist resurse umane; Logistician gestiune flux; Documentarist ordonanţare logistică;
Manager de operaţiuni/produs; Manager proiect; Planificator/ specialist plan sinteze ; Manager
al sistemelor de management al calităţii; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în
management; Asistent de cercetare economist în management; Manager de organizaţie; Manager
întreprinzător; Manager pe domenii; Manager de compartiment; Asistent manager cu studii
superioare; Consilier în management; Formator în management, etc.
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7. PROGRAMUL DE STUDIU:
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Viziunea programului de studiu Informatică Economică este de a
pregăti specialişti cu un important orizont metodologic în domeniul
tehnologiilor informaţionale, dar şi cu solide cunoştinţe economice.
Această dublă specializare oferă studenţilor pregătirea interdisciplinară
necesară, preponderent aplicativă, pentru ca ei să se încadreze perfect
atât în domeniul economic, cât şi în cel informatic.
COMPETENTE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDIU
Absolvenții programului de studiu Informatică Economică dețin setul complet de
competențe și abilități manageriale pentru a coordona orice tip de organizaţie.
a) Competenţe profesionale:
 Utilizarea conceptelor., teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a fenomenelor si
proceselor economice;
 Utilizarea adecvată a produselor software de birotica pentru soluţionarea de probleme
specifice;
 Dezvoltarea de componențe pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi,
tehnici și limbaje de programare evoluate;
 Dezvoltarea de aplicaţii informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia și
tehnologii client-server/servicii web;
 Actualizarea sistemelor informaţionale / sistemelor informatice si aplicaţiilor ERP.
b) Competenţe transversale:
 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă;
 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
LOCURI DE MUNCĂ:
În baza pregătirii realizate, viitorii absolvenți în Informatică Economică vor putea lucra ca:
Analist-proiectant de sisteme informaţionale în domeniul afacerilor; Consultanţă în conceperea,
proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor şi produselor informatice în domeniul economic şi al
afacerilor; Specialist de înaltă calificare în asigurarea calităţii produselor şi sistemelor
informatice (Quality Assurance); Personal de concepţie şi management în domeniul ERP;
Administrator de baze de date; Proiectant de sisteme distribuite; Manager în domeniul
proiectelor informatice; Consultant securitate IT&C; Auditor sisteme informaţionale; Economist
specialist cu abilităţi specifice în utilizarea instrumentarului oferit de IT&C , etc.

Ghidul studentului UCB – FSEGA

La 1 octombrie 2015
vă așteptăm să fiți studenți ai
Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor!

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Str. Victoriei nr. 24, Târgu-Jiu, Gorj, Romania
Telefon: +40 0253 211062
Fax:
+40 0253 213012
E-mail: fse@utgjiu.ro

www.utgjiu.ro/fsega/

