ADMITERE

Ce puteți studia?
Nivel

Specializare

Licență
3 ani,
240 credite
Master
2 ani, 120
credite

FB - Finanțe și Bănci
BA – Bănci și Asigurări
/ Finanțe și guvernanță
publică europeană

Capacitate de
școlarizare
IF – 75 locuri
ID – 60 locuri

UNIVERSITATEA CONSTNTIN BRÂNCUȘI DIN
TÂRGU JIU

Universitate de stat, acreditată instituțional
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
pe bază de dosar - Media de la
bacalaureat

IF – 50 locuri

Acte necesare

IF – învățământ cu frecvență; ID - învățământ la distanță




Recunoașterea diplomei
Diplomele obținute la Facultatea de Științe
Economice a Universității Constantin Brâncuși
din Târgu Jiu sunt recunoscute în Uniunea
Europeană

Alte specializări propuse de
Facultatea de Științe Economice:





Contabilitate și informatică de gestiune
Informatică economică
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Management














Studii universitare de licență
Diploma de bacalaureat/ adeverință tip
(sau echivalentă) în original sau copie
legalizată;
Foaie
matricolă
(original/copie
legalizată);
Certificat de naștere copie legalizată;
Adeverință medicală
Copie buletin/ carte de identitate
Două fotografii color
Studii universitare de masterat
Diploma de licență (sau echivalentă) în
original sau copie legalizată;
Diploma de bacalaureat (sau echivalentă)
în original sau copie legalizată;
Foaie
matricolă
(original/copie
legalizată);
Certificat de naștere copie legalizată;
Adeverință medicală
Copie buletin/ carte de identitate
Două fotografii color

ORGANIZEAZĂ:
ADMITERE 2016
ÎN:

DOMENIUL: FINANȚE

Contact:
Str. Victoriei, nr.24, Tg-Jiu, Gorj
Tel: 40-253-211062
Fax: 40-253-213012 http://www.utgjiu.ro/fsega/
E-mail: fse@utgjiu.ro

DE CE AICI?

DISCIPLINE DE STUDIU FB
Anul I
Microeconomie; Informatică economică
Economia întreprinderii; Matematică aplicată în
economie; Doctrine economice contemporane;
Macroeconomie; Bazele contabilității; Baze de
date; Management general; Dreptul afacerilor;
Limbă străină

Facilități pentru studenți
Burse de performanță, burse de merit,
burse sociale
Reduceri de taxe de școlarizare
Reduceri la plata serviciilor de transport
în comun și CFR
Mobilități Erasmus

Participare la voluntariat
Anul II
Finanțe publice; Gestiune financiară; Statistică
Contabilitate financiară; Marketing; Formare
personală și dezvoltarea carierei; Fiscalitate;
Gestiunea financiară a instituțiilor publice;
Economie monetară; Econometrie; Operațiunile
instituțiilor de credit
Anul III
Finanțe internaționale; Analiză economico –
financiară; Management financiar; Control de
gestiune; Asigurări și reasigurări; Buget și
trezorerie publică; Piața de capital; Audit;
Managementul portofoliului de active financiare

Oportunități de angajare
Consilier/expert/economist
în
gestiune
economică; referent de specialitate financiarcontabilitate; dealer; referent bancar/societate
leasing; referent de specialitate în asigurări; ofiţer
bancă; analist investiţii; administrator de risc;
inspector asigurări; expert/inspector vamal;
controlor vamal, controlor pentru datoria vamală,
agent vamal, director societate comercială,
consilier guvernamental, director instituție
publică, consilier economic, economist șef ș.a.

Nu ezitați să ne contactați!

