Cine suntem?
Domeniul

LIPIțI
TIMBRUL
AICI

We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

Administrarea Afacerilor

este parte a domeniilor oferite
de Facultatea de Științe
Economice si va oferă:

Studii

Specializarea

Capacitatea de
scolarizare

Licenta

ECTS - Economia
IF –100 locuri
comertului, turismului si
ID—60 locuri
serviciilor

Masterat

AATS—Administrarea
afacerilor in Turism si
Servicii

IF- 50 locuri

UNIVERSITATEA
CONSTANTIN BRANCUSI DIN TG -JIU
UNIVERSITATE DE STAT ACREDITATA
PRIN
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
ORGANIZEAZĂ:

ADMITERE 2016
LA
DOMENIUL
ADMINISTRAREA
AFACERILOR

CE FACEM?
Va oferim urmatoarele competente:
Competenţele generale care se
bazează pe abilitatea de analiză şi
sinteză a fenomenelor economice, pe
cunoştinţe de bază necesare profesiei
de economist, pe capacitatea de
înţelegere a mecanismelor economiei
de piaţă, pe capacitatea de a soluţiona
probleme economice şi de a se adapta
la procesul de integrare europeană, pe
formarea unei gândiri logice şi
dezvoltarea de aptitudini manageriale
etc.
Competenţele profesionale în cadrul
specializării se bazează pe capacitatea
de decizie ca agent economic, de lucru
în context internaţional, pe capacitatea
de a fi creativ în domeniul pieţei
afacerilor şi de a transpune în practică
elementele teoretice dobândite, pe
abilităţi de a gestiona timpul, riscul şi
resursele economice etc.

LOCURI DE MUNCĂ:
În baza pregătirii realizate, viitorii absolvenți în Economia
Comerțului, Turismului și Serviciilor vor putea lucra ca:
Negociator
Finantist
Intreprinzător
Marketer
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.

În prezent studenţii si masteranzii de la
Administrarea Afacerilor prin conţinuturile
disciplinelor învaţă să fie încrezători în
forţele proprii, buni gestionari din punct de
vedere economic, serioşi administratori
de resurse, capabili să întreprindă
acţiuni pentru viitor. Un bun economist
face
faţă
conjuncturii
economice,
acţionează pe principiile managementului
riscului şi adoptă decizii pe considerente
ştiinţifice.
De asemenea, un licenţiat sau master al
specializării Administrarea Afacerilor poate lucra în sectorul privat, dar şi public,
poate opera în sfera producţiei, achiziţiilor
şi vânzărilor, poate lansa activităţi în
sensul managementului calităţii ceea ce
promovează în ansamblu, activităţi
performante.
Va asteptăm să vă înscrieti la facultatea
noastra care ofera si specializările:
Infomatica Economica,
Management,
Finante si Banci,
Contabilitate si informatica de gestiune

Contactați-ne
Coordonator de domeniu
Prof.univ.dr. Rabontu Cecilia Irina
tel 0743423320
E-mail: cecilia.rabontu@gmail.com

