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CENTRUL UNIVERSITAR DIN BUCUREªTI

2  Acest minunat campus, cu o suprafaþã de peste 22.000 m - inaugurat la 11 octombrie 1999, 
pe malul drept al Dâmboviþei - gãzduieºte cele 9 facultãþi din Capitalã ale Universitãþii 
noastre. Aici studenþii dispun de numeroase amfiteatre, sãli de seminar, laboratoare de 
informaticã, criminalisticã, ºtiinþe politice, multimedia, salã de judecatã, o aulã cu 500 de 
locuri, departament de informaticã, departament pentru studiul limbilor strãine, centru de 
conferinþe, institute de cercetãri, centru de cercetare de excelenþã, bibliotecã, sãli de lecturã, 
librãrii, tipografie, capelã, radio, club studenþesc, spaþii de agrement, complex sportiv, 
cãmin, bar studenþesc ºi cabinet medical.

  Admiterea în ciclul de studii universitare de licenþã, se realizeazã pe baza mediei obþinute la 
examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs. În cazul mediilor egale 
obþinute la admitere de cãtre candidaþii situaþi pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi nota 
obþinutã la proba scrisã la limba românã, de la examenul de bacalaureat. Admiterea se realizeazã 
în douã etape: Etapa I: înscrieri în perioada 10.06.2013-31.07.2013, afiºarea candidaþilor 
admiºi 1.08.2013. Plata obligatorie a primei pãrþi din taxa de ºcolarizare(minim 25% din taxa 
de ºcolarizare): 1.08.2013-14.08.2013. Etapa II: înscrieri în perioada 1.08.2013-27.09.2013, 
afiºarea candidaþilor admiºi 28.09.2013. Plata obligatorie a primei pãrþi din taxa de 
ºcolarizare(minim 25% din taxa de ºcolarizare): 28.09.2013-5.10.2013. Acte necesare pentru 
înscriere: cerere-tip (de la secretariatul facultãþii), diplomã de bacalaureat (original ºi copie 
legalizatã), foaie matricolã, diplomã de licenþã - copie legalizatã (în cazul celor care vor sã 
urmeze o a doua facultate), atestatul de recunoaºtere a studiilor pentru candidaþii strãini sau 
etnici români din alte þãri ºi pentru candidaþii din Republica Moldova, certificat de competenþã 
lingvisticã (pentru candidaþii strãini), copie legalizatã dupã certificatul de naºtere, copie xerox 
dupã cartea de identitate, copie legalizatã dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), 
adeverinþã medicala tip eliberatã de medicul de familie, patru fotografii tip buletin, chitanþa care 
sã ateste plata taxei de înscriere, dosar plic.
    Taxa de înscriere: 100 lei
  Taxele de ºcolarizare sunt moderate ºi se achitã în lei, integral sau în 2-3 rate. Se acordã 
reduceri  candidaþilor care provin din aceeaºi familie, precum ºi absolvenþilor licenþiaþi ai unei 
alte facultãþi. Primii patru studenþi de la învãþãmântul de zi, clasaþi dupã rezultatele obþinute la 
învãþãturã, beneficiazã în timpul anilor de studii de reducerea cu 20 % a  taxei de ºcolarizare.
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STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII

DURATA STUDIILOR
1. Programul de studii universitare de licenþã: DREPT

    - 4 ani învãþãmânt cu frecvenþã (zi) - 500 locuri
    - 4 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã - 300 locuri

TAXA DE ªCOLARIZARE:
      500 € - învãþãmânt 
      450 € - învãþãmânt cu frecvenþã redusã

            2. Programul de studii universitare de licenþã:  ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
    - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã (zi) - 100 locuri
    - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã - 75 locuri

TAXA DE ªCOLARIZARE:
      450 € - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)
      450 € - învãþãmânt cu frecvenþã redusã

                   Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, 

               Procesul de învãþãmânt este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu
              Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat   
     organizate în cadrul facultãþii, acreditate ARACIS:

- Dreptul afacerilor - 50 locuri
               - Instituþii de drept administrativ - 50 locuri 

- Drept european ºi internaþional - 50 locuri  
- ªtiinþe penale - 50 locuri

               - Carierã judiciarã - 50 locuri
               - Medierea conflictelor - 50 locuri   

cu frecvenþã (zi)

integral sau în 2-3 rate.

CURRICULA

1. Programul de studii universitare de licenþã: DREPT

q Teoria generalã a dreptului
q Drept roman 
q Drept civil
q Drept constituþional ºi instituþii politice
q Istoria statului ºi dreptului românesc
q Filosofie
q Englezã
q Drept comercial
q Drept administrativ
q Drept penal
q Drept financiar ºi fiscal
q Drept internaþional public
q Dreptul muncii ºi securitãþii sociale
q Dreptul familiei
q Drept procesual penal
q Dreptul uniunii europene

q Criminologie
q Drept civil
q Drept civil - drepturi reale
q Drept civil - contracte
q Drept civil succesiuni
q Drept valutar ºi bancar
q Drept funciar
q Criminalisticã
q Medicinã legalã
q Dreptul comerþului internaþional
q Dreptul transporturilor
q Drept internaþional privat
q Drept procesual civil
q Logicã juridicã
q Educaþie fizicã
q Practicã de specialitate
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             2. Programul de studii universitare de licenþã:  
ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ

q Teoria generalã a dreptului
q Drept constituþional
q ªtiinþa administraþiei
q Drept administrativ - partea generalã
q Comunicare în administraþia publicã
q Relaþii publice
q Drept civil  I
q Drept administrativ - partea specialã
q Deontologia funcþionarului public
q Managementul serviciilor publice
q Politici publice
q Contencios administrativ
q Statutul juridic al funcþionarului public
q Sisteme administrative europene
q Tehnici ºi metode ale adoptãrii
       deciziei publice

q Istoria administraþiei publice în România
q Informaticã
q Drept civil  II
q Dreptul muncii ºi securitãþii sociale
q Contabilitatea instituþiilor publice  
q Drept financiar ºi fiscal
q Contracte civile 
q Dreptul uniunii europene
q Organizarea administrativ teritorialã
q Management strategic
q Dezvoltare ºi planificare urbanã
q Reglementarea relaþiilor de familie ºi
       actele de stare civilã
q Educaþie fizicã
q Practicã în administraþia publicã
q Limba englezã

INFORMAÞII UTILE
  Pentru anul universitar 2013-2014, admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute la 
examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.
  Prin profilul sãu Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative îmbinã, la ambele programe 
de studii universitare de licenþã, în procesul de învãþãmânt, studiul ºtiinþelor juridice cu 
managementul administrativ. Sunt pregãtiþi viitorii specialiºti în domeniul teoriei ºi practicii 
juridice ºi administrative.
 Facultatea întreþine relaþii de colaborare cu facultãþi de acelaºi profil din strãinãtate ºi 
organizeazã schimburi de cadre didactice ºi studenþi cu acestea în cadrul programului 
“ERASMUS”.
                       POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE PE PIAÞA MUNCII
  Absolvenþii cu examen de licenþã ai programului de studii universitare de licenþã “DREPT”, 
pot deveni buni specialiºti în domeniul ºtiinþelor juridice – judecãtori, procurori, avocaþi, 
notari, consilieri juridici, executori judecãtoreºti – sau îºi pot asigura o bunã pregãtire 
profesionalã în orice domeniu.
 Absolvenþii cu examen de licenþã ai programului de studii universitare de licenþã 
“ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ”, pot deveni secretari în unitãþile administrativ-teritoriale, 
referenþi de asistenþã socialã, inspectori pe diferite domenii în administraþia centralã ºi localã, 
experþi ºi consilieri în administraþia publicã, experþi ºi consilieri în coordonarea unor programe 
U.E. ºi organizaþii nonguvernamentale.

Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultãþii 
din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, etaj 1, la tel. 021.330.79.12, sau 021.330.79.00; 
021.330.79.11,  int. 131, 140.
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STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII

DURATA STUDIILOR

   Programul de studii universitare de licenþã:
TURISMULUI  ªI SERVICIILOR

    - 3 ani învãþãmânt 
    - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã - 350 locuri

TAXA DE ªCOLARIZARE:
     550 € - învãþãmânt cu frecvenþã (zi) 
     550 € - învãþãmânt cu frecvenþã redusã
     Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, integral sau în 2-3 rate.

               Procesul de învãþãmânt este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.
              Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat  
      organizate în cadrul facultãþii, acreditate ARACIS:

- Managementul afacerilor în turism
- Managementul afacerilor în comerþ

              - Administrarea ºi negocierea afacerilor
    

 ECONOMIA COMERÞULUI, 

cu frecvenþã (zi) - 600 locuri

CURRICULA
DISCIPLINE OBLIGATORII

q  Economie
q  Matematica aplicatã în economie
q Fundamentele ºtiinþei mãrfurilor
q Informatica economicã
q Geografie economicã
q Limba englezã
q Educaþie fizicã
q Economie europeanã
q Drept
q Mãrfuri alimentare ºi securitatea consumatorilor
q Statistica
q Contabilitate
q Economia serviciilor
q Limba englezã pentru afaceri
q Economia turismului
q Economie comercialã
q Marketing
q    Management 

q
q Mediul de afaceri european
q Economia ºi gestiunea întreprinderii
q Finanþe
q    Resurse ºi destinaþii turistice 
q Practica 
q Managementul resurselor umane
q Cercetãri de marketing
q Tehnica operaþiunilor de turism 
q Asigurãri ºi reasigurãri 
q Logistica ºi distribuþia mãrfurilor
q Tehnici promoþionale
q Comunicare ºi negociere în afaceri 
q Managementul calitãþii totale
q Managementul relaþiilor cu clientii 
q Tehnologie hotelierã ºi de restaurant 
q Managementul proiectelor în afaceri

 Drept comercial 



                                                      INFORMAÞII UTILE
  Pentru anul universitar 2013-2014, admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute la 
examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.
  Misiunea Facultãþii de Management Turistic ºi Comercial este de a  oferi educaþie ºi cercetare 
la un înalt standard de calitate pentru formarea specialiºtilor în domeniul comerþului, 
turismului ºi serviciilor, capabili sã lucreze în companii naþionale ºi internaþionale, la 
standardele ocupaþionale solicitate de angajatorii din þarã ºi din Uniunea Europeanã. 
Facultatea de Management Turistic ºi Comercial are relaþii de parteneriat prin Programul 
ERASMUS (mobilitãþi studenþi ºi cadre didactice) cu diverse universitãþi din strãinãtate, din 
þãri precum: Italia, Belgia, Lituania, Austria, Franþa, Germania, Spania, Turcia ºi Slovenia. 
Sudenþii au posibilitatea de a efectua stagii de practicã în diverse societãþi comerciale, institute 
de cercetare ºi asociaþii profesionale din domeniul comerþului, turismului ºi serviciilor, precum 
Camera de Comerþ ºi Industrie a României ºi a Municipiului Bucureºti, S.C. Cocor S.A., S.C. 
Horoscop S.R.L., S.C. Olympic Internaþional - Turism S.R.L., Institutul Naþional de Cercetare-
Dezvoltare în Turism, Institutul Naþional de  Cercetare  ªtiinþificã în Domeniul Muncii ºi  
Protecþiei Sociale º.a.
                           POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE PE PIAÞA MUNCII
Prin planurile sale de învãþãmânt, programul de studiu evaluat asigurã absolvenþilor sãi 
competenþe, în concordanþã cu Cadrul naþional al calificãrilor, astfel încât aceºtia sã poatã 
accede la funcþii precum manager în activitatea de turism, ºef agenþie, director de agenþie de 
turism touroperatoare, detailistã, filialã, sucursalã, analist în turism, agent de turism, ghid de 
turism intern (local), naþional, ghid de turism montan, animator centre de vacanþã, cercetãtor 
ºtiinþific în Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, manager în activitatea de 
comerþ ºi servicii, consilier/expert/inspector/referent în comerþ-marketing, director societate 
comercialã/vânzãri/de program, ºef serviciu/birou comerþ cu ridicata ºi amãnuntul, manager 
zonã, ºef departament logisticã, ºef expoziþii ºi târguri, ºef birou marketing, director operaþii 
tranzacþii, ºef agenþie/birou serviciu publicitate, manager relaþii cu furnizorii, ºef 
proiect/secþie/atelier cercetare-proiectare, analist serviciu clienþi, manager de produs etc., 
cadru didactic în învãþãmântul preuniversitar ºi universitar de profil.

Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultãþii 
din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, etaj 2, la tel. 021.330.95.90  sau 021.330.79.12; 
021.330.79.11, int. 111, 112.

FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

CURRICULA

DISCIPLINE OPÞIONALE
q Sisteme internaþionale ºi aplicaþii în  
        administrarea afacerilor
q Culturã ºi civilizaþie creºtinã
q    Tranzacþii comerciale
q    Burse internaþionale de mãrfuri
q    Amenajarea turisticã a teritoriului
q    Design ºi estetica mãrfurilor

          DISCIPLINE FACULTATIVE
q Comunicare în afaceri în limba     
       strãinã(francezã, germanã, spaniolã, italianã)

q Etica în afaceri

q Control ºi audit financiar

q Analiza economico-financiarã

q Antreprenoriat
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CURRICULA

STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR

 Programul de studii universitare de licenþã: 
         INTERNAÞIONALE

                                - 3 ani  învãþãmântul 
     - 3 ani  învãþãmântul cu frecvenþã redusã - 200 locuri

TAXA DE ªCOLARIZARE:
       500 € - învãþãmânt cu frecvenþã (zi) 
       450 € - învãþãmântul cu frecvenþã redusã
       Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, 

          Procesul de învãþãmânt este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu cu 
specializãri în domeniu, precum ºi în practica afacerilor internaþionale.
               Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat 
 organizate în cadrul facultãþii, acreditate ARACIS:

- Managementul afacerilor internaþionale.
- Integrare ºi afaceri europene.

 ECONOMIE ªI AFACERI

cu frecvenþã (zi) - 300 locuri

integral sau în 2-3 rate.

DISCIPLINE OBLIGATORII

q  Microeconomie
q  Drept
q  Informaticã economicã
q  Contabilitate
q  Economie mondialã
q  Macroeconomie
q  Finanþele întreprinderii
q  Management
q  Marketing
q  Sisteme informatice în comerþul exterior
q  Limba englezã
q  Limba francezã/germanã
q  Corespondenþã în limba englezã,   
      francezã/germanã 
q  Negociere comercialã internaþionalã
q  Comerþ internaþional
q  Dreptul comerþului internaþional
q  Statisticã
q  Managementul calitãþii în afacerile    

internaþionale

q  Politici comerciale
q  Tranzacþii internaþionale
q  Contabilitatea întreprinderilor de comerþ    

exterior
q  Turism internaþional
q  Analiza economico-financiarã în comerþul
      exterior
q  Economia integrãrii europene
q  Managementul afacerilor internaþionale
q  Marketing internaþional
q  Euromarketing
q  Drept UE
q  Comerþ internaþional cu servicii
q  Organizaþii economice internaþionale
q  Practicã de specialitate
q  Proiecte economice
q  Educaþie fizicã

q  Istoria economiei mondiale
q  Geografie economicã mondialã

DISCIPLINE OPÞIONALE
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CURRICULA

PACHETE DE SPECIALIZARE 
OPÞIONALE

     
 A

q  Transporturi internaþionale
q  Asigurãri internaþionale
q  Burse ºi pieþe internaþionale
q  Tehnica plãþilor ºi finanþãrii internaþionale

 B
q  Instituþii financiare internaþionale
q  Investiþii internaþionale
q  Statisticã în afaceri internaþionale
q  Geostrategii

DISCIPLINE FACULTATIVE

q Limba strãinã (italianã, spaniolã)
q Istoria culturii ºi civilizaþiei creºtine

INFORMAÞII UTILE

  
 

Structura planului de învãþãmânt asigurã pregãtirea teoreticã ºi practicã a viitorilor 
specialiºti în concordanþã cu exigenþele actuale ºi de perspectivã în domeniul 
comerþului exterior ºi al cooperãrii economice internaþionale. Pe lângã disciplinele de 
specialitate, se pune un accent deosebit pe însuºirea limbilor moderne, a cunoºtinþelor 
de informaticã aplicatã, precum ºi pe efectuarea unor stagii de practicã la companii ºi 
instituþii de prestigiu din domeniul afacerilor internaþionale.
  Facultatea întreþine relaþii de colaborare cu facultãþi de acelaºi profil din strãinãtate 
ºi organizeazã schimburi de cadre didactice ºi studenþi cu acestea în cadrul 
programului “ERASMUS”.

POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE PE PIAÞA MUNCII
 Absolvenþii acestei facultãþi, economiºti specializaþi în relaþii economice 
internaþionale, îºi vor putea desfãºura  activitatea  în: firme  de  comerþ exterior,  
companii multinaþionale, bãnci, agenþii ºi reprezentanþe comerciale din þarã ºi 
strãinãtate, organisme guvernamentale, misiuni diplomatice ºi consulare, organizaþii 
internaþionale.

Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul 
facultãþii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D1, etaj 2, la tel. 021.330.89.31, 
021.330.79.00  sau 021.330.79.11,  int. 151.

Pentru anul universitar 2013-2014, admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute 
la examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR

   FINANÞE ªI BÃNCI
      - 3 ani învãþãmânt 
      - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã - 200 locuri

             TAXA DE ªCOLARIZARE:
        500 € - învãþãmânt cu frecvenþã (zi) 
        450 € - învãþãmânt cu frecvenþã redusã  

INFORMATICÃ DE GESTIUNE
                                 - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã (zi) - 150 locuri      TAXA DE ªCOLARIZARE: 

                     cu frecvenþã (zi)
                  

               Procesul de învãþãmânt este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.     
               Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat 
         organizate în cadrul facultãþii, acreditate ARACIS:

- Finanþe ºi gestiunea afacerilor 
              - Management financiar-bancar
              - Gestiune ºi audit financiar  

1. Programul de studii universitare de licenþã:
cu frecvenþã (zi) - 400 locuri

 2. Programul de studii universitare de licenþã:

               500 ̂  - învãþãmânt 
Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, integral sau în 2-3 rate.

   CONTABILITATE ªI    

CURRICULA

q  Microeconomie

q  Macroeconomie

q  Bazele managementului

q  Matematici financiare

q  Bazele contabilitãþii

q  Contabilitate financiarã

q  Informaticã economicã

q  Economia Europeanã

q  Teoria generalã a dreptului

q  Limba englezã

q  Finanþe

q  Bazele statisticii

q  Monedã

q  Bazele marketingului

q  Etica în afaceri

q  Fiscalitate

q  Drept comercial

q  Operaþiunile instituþiilor de credit

q  Pieþe de capital

q  Preþuri ºi concurenþã

q  Relaþii financiar-valutare internaþionale

q  Analizã economico-financiarã

q  Management financiar-bancar

q  Drept financiar-bancar

q  Control ºi audit financiar

q  Gestiunea financiarã a întreprinderii

q  Managementul investiþiilor

q  Proiecte economice

q  Practicã

1. Programul de studii universitare de licenþã:   FINANÞE ªI BÃNCI



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

INFORMAÞII UTILE
 Pentru anul universitar 2013-2014, admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute la 
examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.
  Oferta educaþionalã se individualizeazã prin conþinutul teoretic ºi practic al disciplinelor dar ºi 
prin preocupãrile cadrelor didactice privind realizarea unui mediu de învãþare flexibil ºi creativ, 
centrat pe student. Facultatea de Finanþe, Bãnci ºi Contabilitate organizeazã schimburi de 
experienþã ºi bune practici cu facultãþi de acelaºi profil din þarã - fiind membru al Asociaþiei 
Facultãþilor de Economie din România - dar ºi din strãinãtate, prin Programul Erasmus.

     POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE PE PIAÞA MUNCII
  Absolvenþii programelor de studii de licenþã ºi de masterat reuºesc sã se încadreze în domeniul 
calificãrii universitare obþinute în instituþii ca: Ministerul Finanþelor Publice, Banca Naþionalã, 
bãnci comerciale, societãþi de asigurãri ºi reasigurãri, societãþi de investiþii financiare,  
Autoritãþi Naþionale de Reglementare ºi Supraveghere în domeniul economic, societãþi de 
consultanþã ºi audit financiar–contabil, consilii locale ºi judeþene, prefecturi, compartimente 
financiar-contabile din ministere, unitãþi social – economice. 

Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul facultãþii 
din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 2, la telefoanele 021.330.84.60, 021.330.79.00 
sau 021.330.79.11,  int. 126, 139.

2. Programul de studii universitare de licenþã:
  CONTABILITATE ªI INFORMATICÃ DE GESTIUNE

q  Microeconomie

q  Macroeconomie

q  Bazele managementului

q  Matematici aplicate în economie

q  Bazele contabilitãþii I ºi II

q  Contabilitate financiarã I ºi II

q  Informaticã economicã I ºi II

q  Teoria generalã a dreptului

q  Limba englezã pentru afaceri

q  Finanþe publice 

q  Drept comercial

q  Eticã în afaceri

q  Fiscalitate

q  Contabilitatea instituþiilor publice

q  Monedã ºi credit

q  Pieþe financiare

q  Economie europeanã

q  Control de gestiune

q  Statisticã economicã

q  Practicã

q  Sisteme informatice de gestiune ºi contabilitate

q  Audit financiar - contabil

q  Contabilitatea întreprinderilor de comerþ exterior

q  Preþuri ºi concurenþã

q  Contabilitate bancarã

q  Evaluarea întreprinderilor

q  Relaþii financiar-valutare internaþionale

q  Analizã economico-financiarã

q  Gestiunea financiarã a întreprinderii

q  Proiecte economice 



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

CURRICULA

STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII
DURATA STUDIILOR

1. Programul de studii universitare de licenþã:   MARKETING
     - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã (zi) - 100 locuri

                                TAXA DE ªCOLARIZARE:
      500 € - învãþãmânt cu frecvenþã (zi) 
      Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, 

            Procesul de învãþãmânt este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.

integral sau în 2-3 rate.

DISCIPLINE OBLIGATORII

q  Microeconomie
q  Drept comercial
q  Informaticã economicã
q  Bazele contabilitãþii
q  Management general
q  Bazele marketingului
q  Doctrine economice contemporane
q  Macroeconomie
q  Informaticã economicã
q  Statisticã
q  Finanþe
q  Economia ºi gestiunea întreprinderii
q  Limba englezã
q  Strategiile organizaþiilor
q  Tehnici promoþionale
q  Economie europeanã
q  Managementul calitãþii
q  Sisteme informatice de marketing
q  Logistica mãrfurilor
q  Marketing direct
q  Relaþii publice
q  Gestiunea forþelor de vânzare
q  Marketing internaþional

q  Marketing ecologic
q  Marketing strategic
q  Management comercial
q  Marketing turistic
q  Marketing financiar-bancar
q  Proiecte economice
q  Practicã de specialitate
q  Educaþie fizicã

q  Comportamentul consumatorului
q  Simulãri de marketing
q  Managementul resurselor umane
q  Managementul afacerilor internaþionale
q  Marketingul micilor afaceri
q Marketingul organizaþiilor non profit

q Marketing pe internet
q Cercetarea pieþelor internaþionale
q Analiza informaþiilor de marketing
q Managementul marketingului
q Marketing relaþional

DISCIPLINE OPÞIONALE

DISCIPLINE FACULTATIVE



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

                    

  Absolvenþii acestei facultãþi, economiºti specializaþi în marketing, îºi vor putea 
desfãºura  activitatea  în: firme naþionale ºi internaþionale, bãnci, agenþii ºi 
reprezentanþe comerciale din þarã ºi strãinatate, organisme guvernamentale, organizaþii 
internaþionale, unitãþi de cercetare ºi învãþãmânt, meserii ce sunt în deplinã concordanþã 
cu cadrul naþional ºi internaþional al  calificãrilor. Prin conþinutul disciplinelor cuprinse 
în planul sãu de învãþãmânt, programul de studii de licenþã „Marketing” asigurã 
absolvenþilor competenþe de specialitate în concordanþã cu cerinþele de pe piaþa muncii 
pentru urmãtoarele funcþii/ocupaþii: manager marketing;  specialist marketing;  
referent de specialitate marketing;  asistent de cercetare în marketing;  manager 
relatii/cu clientii bancii/societate de leasing;  organizator protocol; organizator relatii; 
consilier/ expert/ inspector/ referent în comerþ ºi marketing; cercetãtor economist in 
marketing; ofiþer bancar; economist în industrie.

Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul  
facultãþii, din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1, la  tel. 021.330.83.44,  
021.330.79.00  sau  021.330.79.11,  int. 176, 177.

 POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE PE PIAÞA MUNCII

 Pentru anul universitar 2013-2014, admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute la 
examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.
Structura planului de învãþãmânt asigurã pregãtirea teoreticã ºi practicã a viitorilor 
specialiºti în concordanþã cu exigenþele actuale ºi de perspectivã în domeniul 
marketingului. Pe lângã disciplinele de specialitate, se pune un accent deosebit pe 
însuºirea limbilor moderne, a cunoºtinþelor de informaticã aplicatã, precum ºi pe 
efectuarea unor stagii de practicã  la  unitãþi  de  prestigiu,  cu  activitate  de  profil.  
 Facultatea întreþine relaþii de colaborare cu facultãþi de acelaºi profil din þarã ºi 
strãinãtate.

INFORMAÞII UTILE



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII

DURATA STUDIILOR

   - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã(zi) - 250 locuri
                              TAXA DE ªCOLARIZARE :

550 € - pentru limbile englezã, francezã, germanã, italianã, românã,  spaniolã                             
650 € - pentru limbile arabã, chinezã, japonezã, rusã, turcã
Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, integral sau în 2-3 rate.

   Procesul de învãþãmânt este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.
  Absolvenþii licentiaþi pot continua studiile la masteratele organizate în cadrul 
universitãþii noastre sau în alte universitãþi din þara sau strãinatate.

 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine formeazã competenþe lingvistice, 
culturale, de comunicare ºi cercetare în cadrul urmãtoarelor programe de studii:
 - Limba ºi literatura englezã- limbi ºi literaturi moderne (germanã, arabã, italianã, 
japonezã, spaniolã)*
 - Limba si literatura francezã- limbi si literaturi moderne (englezã, germanã, 
arabã, italianã, japonezã, spaniolã)*
 - Limba ºi literatura germanã- limbi ºi literaturi moderne (englezã, arabã, italianã, 
japonezã, spaniolã)*
 - Limba ºi literatura englezã- limbi ºi literatura strainã B (francezã, rusã, chinezã, 
turcã)**
 - Limba ºi literatura francezã- limbi ºi literatura strainã B ( rusã, chinezã, turcã)**
 - Limba ºi literatura germanã- limbi ºi literatura strainã B ( francezã, rusã, chinezã, 
turcã)**
 - Limba ºi literatura romanã- o limba ºi literatura modernã (englezã, francezã, 
spaniolã, italianã, arabã, japonezã, rusã, chinezã, turcã)**

* Program acreditat
** Program autorizat 



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

CURRICULA

INFORMAÞII UTILE
  Pentru anul universitar 2013-2014, 

    
                                       
                               POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE PE PIAÞA MUNCII
 

Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la 
Secretariatul facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D3, etaj 2, sala 127, la tel. 
021.330.87.20  sau  021.330.79.12; 021.330.79.11,  int. 128.

admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute la 
examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.

Curricula facultãþii noastre oferã ºansa formãrii acelor competenþe profesionale 
necesare încadrãrii pe piaþa muncii specializate din Romania ºi alte state, competenþe 
care pot fi certificate ºi prin obþinerea atestatelor recunoscute internaþional, prin 
acordurile facultãþii cu centre de testare, precum: British Council, Asociaþia 
Profesorilor de Japonezã din Romania, Institutul Italian de Culturã din Bucureºti, 
Institutul Cultural Yunus Emre din Bucureºti etc.
 Calificarea obþinuta prin studiul limbilor moderne oferã absolvenþilor multiple 
posibilitãþi de încadrare în diferite domenii: firme de traduceri, învãþãmânt 
preuniversitar, edituri, mass-media, administraþia centralã ºi localã, organizaþii 
guvernamentale ºi nonguvernamentale, diplomaþie ºi cercetare.

Planul de învãþãmânt al programului de studii de licenþã cuprinde urmatoarele 
discipline:

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

q  Lingvisticã generalã
q  Antropologie lingvisticã
q  Lingvistica comparatã
q  Teoria literaturii

     DISCIPLINE DE SPECIALITATE

q  Limba contemporanã A/B
q  Literatura ºi culturã A/B
q  Curs practic A/B

DISCIPLINE COMPLEMENTARE

q  Informatica filologicã

        DISCIPLINE FACULTATIVE

q  Modul psiho-pedagogic

      DISCIPLINE OPÞIONALE

q  Teoria ºi tehnica traducerii A/B
q  Istoria limbii A/B



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII

DURATA STUDIILOR
 ªTIINÞE POLITICE

- 3 ani învãþãmânt 
      - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã - 150 locuri

   TAXA DE ªCOLARIZARE : 
                                    400 € - învãþãmântul  cu frecvenþã (zi)

         400 € - învãþãmântul cu frecvenþã redusã

      2. Programul de studii universitare de licenþã: COMUNICARE ªI RELAÞII  PUBLICE
      - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã (zi) - 80 locuri

TAXA DE ªCOLARIZARE:
        500 € - învãþãmântul cu frecvenþã (zi) 
       Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, integral sau în 2-3 rate.

               Procesul de învãþãmânt este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.
               Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat 
         organizate în cadrul facultãþii, acreditate ARACIS:

- Studii de securitate ºi apãrare 
- Relaþii internaþionale ºi comunicare 

              - Economie Socialã 

1. Programul de studii universitare de licenþã: 

      cu frecvenþã (zi) - 75 locuri

CURRICULA

1. Programul de studii universitare de licenþã:  ªTIINÞE POLITICE

q  Organizaþii internaþionale
q  Sisteme politice contemporane
q  Politici publice în UE
q  Teoria elitelor politice
q  Drepturile omului
q  Teorii ale democraþiei
q  Introducere în macroeconomie
q  Introducere în ºtiinþa administraþiei publice
q  Ideologii politice
q  Instituþii europene

DISCIPLINE OPÞIONALE

q  Drept comunitar
q  Teoria partidelor politice
q  Managementul crizelor
q  Globalizare ºi globalism
q  Teoria alegerii raþionale
q  Antropologie politicã

DISCIPLINE OBLIGATORII

q  Introducere în ºtiinþa politicã
q  Sistemul politic românesc
q  Istoria politicã modernã ºi contemporanã
q  Sociologie politicã
q  Introducere în relaþii internaþionale
q  Psihologie politicã
q  Metode de cercetare în ºtiinþele politice
q  Marketing politic
q  Teoria conflictelor politice 
q  Filosofie politicã
q  Eticã politicã
q  Sisteme electorale comparate
q  Drept constituþional
q  Filosofia dreptului
q  Introducere în politici publice
q  Comunicare politicã



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

  2. Programul de studii universitare de licenþã:
 COMUNICARE ªI RELAÞII  PUBLICE

DISCIPLINE OBLIGATORII
q  Introducere în ºtiinþele comunicãrii
q  Istoria comunicãrii
q  Fundamentele publicitãþii
q  Introducere în sistemul mass media
q  Psihologia comunicãrii
q  Istoria culturii ºi a mentalitãþilor
q  Introducere în relaþiile publice
q  Metode de cercetare în ºtiinþele comunicãrii
q  Comunicare audio vizualã
q  Analiza de discurs
q  Drept si legislaþie în domeniul comunicãrii
q  Filosofia ºtiinþelor sociale
q  Comunicare ºi culturã organizaþionalã
q  Retorica ºi teoria contemporanã a  
      argumentãrii

q  Managementul relaþiilor publice
q  Strategii de comunicare în limba englezã
q  Tehnici de redactare
q  Editare în limbaje specializate
q  Semioticã  
q  Etica comunicãrii
q  Relaþii publice internaþionale

DISCIPLINE OPÞIONALE
q  Drepturile omului
q  Discursul public: tipologie ºi tehnici
q  Politici în domeniul muncii
q  Gen ºi comunicare
q  Culturã ºi comunicare post modernã

Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 - 18.00, la Secretariatul 
facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D2, etaj 1,  la tel. 021.330.87.50  
sau 021.330.79.12;  021.330.79.11,  int. 142.

                                                 INFORMAÞII UTILE
  Pentru anul universitar 2013-2014, 

  Prin programul ERASMUS, facultatea întreþine relaþii de colaborare cu facultãþi de 
acelaºi profil din strãinãtate, organizând schimburi de cadre didactice ºi studenþi.
 Competenþele dobândite la finalul studiilor de ºtiinþe politice oferã absolvenþilor 
posibilitatea exercitãrii unor profesii precum: asistent de cercetare în ºtiinþele 
politice;  cercetãtor în ºtiinþele politice;  comentator politic;  consilier organizaþie 
politicã/administraþie politicã;  preºedinte/secretar organizaþie politicã;  ºef birou 
organizaþie politicã, obºteascã, umanitarã;  comentator publicist;  expert 
administraþia publicã;  inspector specialitate în administraþia publicã;  consilier 
diplomatic; consilier guvernamental/parlamentar/prezidenþial; consultant 
prezidenþial/guvernamental; secretar general al Guvernului; funcþionar 
administrativ;  conducãtor de asociaþii, filiale ºi organizaþii obºteºti; profesor în 
învãþãmântul gimnazial/universitar.
  Studiul comunicãrii ºi al relaþiilor publice contribuie la formarea competenþelor 
cognitive ºi profesionale necesare exercitãrii unor profesii precum:  mediator;  
manager resurse umane;  cercetãtor al opiniei publice;  consilier de imagine;  
purtãtor de cuvânt;  manager relaþii publice; referent de specialitate marketing;  
specialist în protocol ºi ceremonial;  agent  publicitar.

admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute 
la examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.



STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII

DURATA STUDIILOR

      PEDAGOGIA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI

 PRIMAR ªI PREªCOLAR
- 3 ani învãþãmânt 

        TAXA DE ªCOLARIZARE:
     – învãþãmânt 

      Procesul de învãþãmânt este asigurat de cãtre cadre didactice universitare de prestigiu.
      Absolvenþii vor avea competenþe atât în instruirea ºi educarea copiilor, cât ºi în 
asistarea ºi în consilierea acestora.

 Programul de studii universitare de licenþã:

   cu frecvenþã (zi) - 80 locuri

500 € cu frecvenþã (zi)
            Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, integral sau în 2-3 rate.

CURRICULA

DISCIPLINE OBLIGATORII

q  
q  Fundamentele psihologiei
q  þ º
       comunicaþionale
q  Teoria ºi metodologia curriculum-ului
q  Teoria ºi metodologia instruirii
q  Teoria ºi practica evaluãrii
q  Psihologia personalitãþii
q  Metodologia cercetãrii educaþionale
q  Fundamentele psihopedagogiei speciale
 

Fundamentele pedagogiei

Tehnologii informa ionale i       

DISCIPLINE OBLIGATORII DE SPECIALITATE

q 
q 
q Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar
q Psihologia vârstelor
q Matematica pentru învãþãmântul primar ºi preºcolar
q Practica pedagogicã în învãþãmântul primar ºi   
     preºcolar
q Didactica activitãþilor de educare a limbajului
q Didactica limbii ºi literaturii române
q Didactica activitãþilor matematice
q Didactica matematicii în învãþãmântul primar
q Istorie, educaþie civicã ºi didactica acestora
q Geografie, cunoaºterea mediului/ºtiinþe ºi didactica 
     acestora
q Educaþie plasticã, abilitãþi practice ºi didactica 
    acestora
q Educaþie muzicalã ºi didactica acesteia
q Educa?ie psihomotricã/educaþie fizicã ºi didactica 
     acesteia
q Psihopedagogia jocului
q Instruire asistatã de calculator
q Curente ºi doctrine pedagogice
q Managementul instituþiei ºcolare ºi al clasei de elevi
q Psihologia educaþiei

 

Limba românã
Literaturã românã ºi literaturã pentru copii 

FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

DISCIPLINE COMPLEMENTARE

q
     (englezã/francezã)
q Educaþie fizicã

 Limbã, culturã ºi civilizaþie strãinã  

DISCIPLINE FACULTATIVE

q
q 
q Legislaþie ºcolarã

 Antropologie filosoficã ºi culturalã
Instrument muzical ºi ansamblu coral



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

DISCIPLINE OPÞIONALE DE SPECIALITATE

Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 – 18.00, la Secretariatul 

facultãþii din Spaiul Unirii nr.174, sector 4, Corp D3, etaj 1, sala 84, la tel. 021.330.79.00  

q
q 
q Asistenþa ºi protecþia copiilor
q Comunicare educaþionalã
q Problematica educaþiei contemporane
q Teoria ºi practica analizei gramaticale
q Probleme de gramaticã normativã
q Circulaþia modelelor în literatura pentru copii
q Interferenºa text-imagine-ludic în educaþia  
     copiilor
q Psihosociologia familiei
q Educaþie interculturalã

 Fiosofia educaþiei
Sociologia educaþiei 

q
q Logica didacticã
q 
q Epistemologie ºi tehnici de muncã intelectualã
q Politici educaþionale
q Managementul  proiectelor educaþionale
q Psihopedagogia creativitãþii 
q Psihopedagogia copilului cu cerinþe educaþionale  
     speciale
q Igiena ºcolarã ºi educaþie sanitarã
q Matematica distractivã

 Etica ºi deontologie pedagogicã

Pedagogii alternative

  Pentru anul universitar 2013-2014, admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute la 
examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.
  Facultatea de ªtiinþe ale Educaþiei se înscrie în dezvoltarea ariei de cuprindere a UCDC, 
prin includerea domeniilor formative care se adreseazã, cu prioritate, resursei umane din 
învãþãmântul preuniversitar. 
  În aceastã orientare, aºteptãm candidatura acelor tineri care sunt interesaþi de 
probleme educative ale vârstei preºcolare ºi ºcolare ºi doresc, pe de o parte, cunoaºterea 
instituþiilor ºcolare ºi a muncii specifice realizate pe de altã parte, o implicare activã în 
dezvoltarea acestora.  Propunem aceastã specializare, în primul rând, pentru cei care vor 
o participare activã în educarea, formarea, asistarea, cultivarea, consilierea sau 
instruirea copiilor.
  Programul de studii de licenþã Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar oferã 
oportunitatea unei experienþe inedite de învãþare, în contextul unui parteneriat profesori 
– studenþi, în acord cu noile perspective ale învãþãmântului universitar în context 
european.      
  Programul beneficiazã de o infrastructurã modernã, care faciliteazã utilizarea unei 
metodologii moderne în sprijinul unor experienþe de învãþare interactive. Dimensiunea 
aplicativã a programului este asiguratã de desfãºurarea practicii de specialitate. Inserþia 
pe piaþa muncii ºi internaþionalizarea programului sunt dimensiuni europene vizate ale 
facultãþii cu profil pedagogic.

INFORMAÞII UTILE



FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ

STRUCTURA ªI ORGANIZAREA FACULTÃÞII

DURATA STUDIILOR
Programul de studii universitare de licenþã: ISTORIE

                         - 3 ani învãþãmânt 
 - 3 ani învãþãmânt cu frecvenþã redusã - 75 locuri

TAXA DE ªCOLARIZARE:
   300 € - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

                             300 € - învãþãmânt cu frecvenþã redusã
   Taxa se achitã  în lei, la cursul BNR, integral sau în 2-3 rate.

           Procesul de învãþãmânt este asigurat de cadre didactice universitare de prestigiu.
         Absolvenþii licenþiaþi pot continua studiile la programele de studii universitare de masterat 
organizate în cadrul facultãþii, acreditate ARACIS:

- Sud-estul european ºi centrelede putere
        - Instituþii ºi politici de prevenirea conflictelor ºi gestionarea crizelor(sf.sec XX- 
înc.sec.XXI)

  cu frecvenþã (zi) - 150 locuri

CURRICULA

DISCIPLINE OBLIGATORII

q  Preistorie generalã

q  Istoria veche a României

q  Istoria veche universalã

q  Istoriografie

q  Introducere în arheologie

q  Arheologie medievalã

q  Integrare europeanã

q  Instituþii europene

q  Istoria medie a României

q  Istoria medie universalã

q  Istoria Bizanþului

q  Paleografie româno-chirilicã

q  Istoria modernã a românilor

q  Istoria modernã universalã

q  Istoria contemporanã a românilor

q  Istoria contemporanã universalã

q  Istoria religiilor

q  Filozofia istoriei

q  Istoria filozofiei 

q  Limba ºi paleografia latinã

q  Practicã de specialitate



CURRICULA

DISCIPLINE FACULTATIVE

q  Fundamentele pedagogiei;

      Teoria ºi metodologia curriculumului

q Didactica ariei curriculare

q Teoria ºi metodologia evaluãrii

q Practica pedagogicã

DISCIPLINE OPÞIONALE

q Aprofundarea unor fenomene ºi

      procese istorice definitorii pentru

      evoluþia istoriei româneºti ºi universale

q  Informaticã

q  Limba englezã

INFORMAÞII UTILE
 Pentru anul universitar 2013-2014, 

                     

Absolvenþii facultãþii îºi vor putea desfãºura activitatea în învãþãmânt, cercetare, arhivisticã, 
muzeologie, arheologie, diplomaþie, instituþii de culturã, mass-media, prefecturi, structuri ale 
partidelor politice ºi alte organizaþii guvernamentale ºi nonguvernamentale.

Pentru alte informaþii, vã puteþi adresa zilnic, între orele 8.00 - 16.00, la Secretariatul 
facultãþii din Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Corp D3, etaj 1, la tel. 021.330.92.30; 
021.330.79.00  sau 021.330.79.11,  int. 141.

 

 Facultatea are propriul Centru de cercetare ºtiinþific care asigurã posibilitatea 

formãrii ºi angajãrii studenþilor ca specialiºti în domeniul istoriei, arhivei, 

muzeografiei dar ºi al analizei ºi expertizei relaþiilor internaþionale, managementul 

conflictelor ºi prevenirea crizelor.
  Facultatea asigurã mobilitatea europeanã a studenþilor prin programele Erasmus ºi 

Jean Monnet.
  Studenþii au posibilitatea de a publica articole ºi studii ºtiinþifice în revista proprie 

ARS  HISTORICA ( ).
 Facultatea are din acest an ªcoalã Postuniversitarã cu urmãtoarele cursuri 

postuniversitare cu o duratã de 16 - 18 sãptãmâni:
     - arhivare  electronicã                                          - biblioteconomie                              
     - managementul  arhivelor  digitale                  - profesor documentarist
     - arheologie  preventivã                                       - valorificarea patrimoniului cultural
     - managementul instituþiei ºcolare
     - istoria jurnalismului diplomatic ºi de afaceri internaþionale
     - managementul securitãþii patrimoniului
   Tot din acest an facultatea organizeazã studii de doctorat.

admiterea  se realizeazã pe baza mediei obþinute la 
examenul de bacalaureat, acesta fiind singurul criteriu de concurs.

http://istorie.ucdc.ro/ArsHistorica.htm.

   POSIBILITÃÞI DE ÎNCADRARE PE PIAÞA MUNCII

FACULTATE DE ELITÃ, PENTRU STUDENÞI DE ELITÃ
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MASTERATE 2013

?DREPTUL AFACERILOR - 3 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?INSTITUÞII DE DREPT ADMINISTRATIV - 3 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?DREPT EUROPEAN ªI INTERNAÞIONAL  - 2 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?ªTIINÞE PENALE  - 2 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?CARIERÃ JUDICIARÃ - 3 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?MEDIEREA CONFLICTELOR - 2 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN TURISM - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERÞ - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?ADMINISTRAREA ªI NEGOCIEREA AFACERILOR - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 350 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?FINANÞE ªI GESTIUNEA AFACERILOR - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?GESTIUNE ªI AUDIT FINANCIAR - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 400 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNAÞIONALE - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)



?

?INTEGRARE ªI AFACERI EUROPENE - 4 sem. 
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?STUDII DE SECURITATE ªI APÃRARE - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 250 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?RELAÞII INTERNAÞIONALE ªI COMUNICARE - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 300 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?ECONOMIE SOCIALÃ - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 250 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?SUD-ESTUL EUROPEAN ªI CENTRELE DE PUTERE - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 250 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

?INSTITUÞII ªI POLITICI DE PREVENIREA   
CONFLICTELOR ªI  GESTIONAREA CRIZELOR

 (sf. sec. XX, începutul  sec. XXI) - 4 sem.
 TAXA DE ªCOLARIZARE: - 250 €/sem. - învãþãmânt cu frecvenþã (zi)

   Admiterea le programele de studii universitare de masterat se realizeazã pe baza mediei obþinute 
la examenul de licenþã, acesta fiind singurul criteriu de concurs.

      Admiterea are loc intr-o singurã etapã: în perioada 10.06.2013-27.09.2013 - afiºarea 
candidaþilor admiºi 28.09.2013. Plata obligatorie a primei pãrþi din taxa de ºcolarizare(minim 25% 
din taxa de ºcolarizare):28.09.2013-5.10.2013

      Acte necesare pentru înscriere: cerere-tip (de la secretariatul facultãþii), diplomã de bacalaureat 
(original ºi copie legalizatã), diplomã de licenþã - original ºi copie legalizatã, supliment la diplomã 
(copie xerox), atestatul de recunoaºtere a studiilor pentru candidaþii strãini sau etnici români din 
alte þãri ºi pentru candidaþii din Republica Moldova, certificat de competenþã lingvisticã (pentru 
candidaþii strãini), copie legalizatã dupã certificatul de naºtere, copie xerox dupã cartea de 
identitate, copie legalizatã dupã certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), adeverinþã medicala tip 
eliberatã de medicul de familie, patru fotografii tip buletin, chitanþa care sã ateste plata taxei de 
înscriere, dosar plic.
    Taxa de înscriere: 100 lei

U N I V E R S I T A T E   A C R E D I T A T Ã

CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREªTI





Cum ajungeþi la noi:

- tramvai: 19
- autobuz: 133, 312, 323
  staþia UNIVERSITATEA CREªTINÃ „DIMITRIE CANTEMIR“
- metrou: TIMPURI NOI 



UNIVERSITATEA CRESTINÃ
“DIMITRIE CANTEMIR”

Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, Bucureºti, 
www.ucdc.ro

Tel: 021.330.79.00, 021.330.79.11, 021.330.65.39
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