BIBLIOTECA
Materiale didactice

BURSE PENTRU STUDENȚI
 Studenții de la cursurile de zi pot beneficia de
următoarele categorii de burse:
 burse de performanță
 burse de merit
 burse sociale.

FACILITĂȚI DE CAZARE ȘI MASĂ

FACULTATEA DE ȘTIINȚE
ECONOMICE ȘI GESTIUNEA
AFACERILOR

 Studenții pot beneficia de facilități de cazare și masă
în căminul studențesc situat în Complexul
Debarcader.
 Tot aici se află și o modernă bază sportivă pentru
recreere ce vă crează posibilitatea participării la
diverse concursuri sportive studențești.

 Pentru asigurarea procesului de învăţământ titularii
de disciplină au manifestat o preocupare constantă
pentru elaborarea de note de curs, cursuri,
monografii, cărţi cu aplicaţii practice, CD-uri, astfel
încât prin intermediul acestora să acopere integral
problematica disciplinei prevăzută în fişa disciplinei.
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De ce student la noi ?
Pentru că ne pasă de ce vei face în
viață
 UNDE VEI STUDIA?
 Misiunea de bază a FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE
ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR este
aceea de a pregăti tinerele cadre în profilul economic
necesare economiei naţionale, la un nivel comparabil
cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană.
 Cu o tradiție de peste douăzeci de ani.,
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI
GESTIUNEA AFACERILOR are peste 1000 studenți
la studii universitare de licență, formele IF și ID și 353
masteranzi îndrumați de 39 cadre didactice titulare.

 Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este
reprezentată de patru specializări la ciclul de studii
universitare de licenţă, formă de învăţământ cu
frecvență, patru specializări la ciclul de studii
universitare de licență, formă de învățământ la
distanță, și patru domenii la ciclul de studii
universitare de master, formă de învățământ cu
frecvență.

 CE CARIERĂ TE AȘTEAPTĂ ?

 OPORTUNITĂȚI:

 Pentru realizarea obiectivelor în activitatea didactică
şi de cercetare, facultatea dispune de două amfiteatre,
două săli de curs, cinci săli de seminar, patru
laboratoare de informatică, un centru de informare
ID și două platforme de comunicare cu studenții .

 Facultatea colaborează cu numeroase universităţi
de prestigiu din străinătate , cu tradiţie în
domeniu, ceea ce permite importante mobilităţi
ale studenţilor şi cadrelor didactice prin programul
ERASMUS(posibilitatea de a studia un semestru
la o universitate din străinătate, posibilitatea de
a-ți perfecționa
comunicarea într-o limbă
străină)

 Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor
abilităţile
necesare
pentru
înfiinţarea,
gestionarea şi administrarea afacerilor şi le
permit desfăşurarea de activităţi în următoarele
profesii: consultant proiecte europene, manager
și,
asistent
manager,
administrator
al
proiectelor financiare, antreprenor, analist de
piaţă, agent de vânzări, agent de turism, contabil
autorizat, expert contabil, cenzor independent,
manager financiar-contabil, ofiţer de credite,
broker, auditor financiar, administrator relaţii cu
clienţii, manager de export, cercetător ştiinţific,
profesor, expert statistician, agent consular,
atașat diplomatic.

