PERIOADA DE ÎNSCRIERE
Etapa I - IULIE
Înscrierea și verificarea
dosarelor
Afişarea listelor provizorii cu
candidaţii admişi şi respinşi
Perioada de contestaţii
Afişarea listelor definitive cu
candidaţii admişi şi respinşi
Plata a minimum 1/3 din taxa
de școlarizare
Afişarea rezultatelor etapei I
(admişi care au plătit taxa de
şcolarizare)

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA
DE
ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAȚIONALE

03.06.201931.07.2019
31.07.2019
31.07.201901.08.2019
01.08.2019
02.08.2019 19.08.2019
20.08.2019

MASTER
MANAGEMENTUL
AFACERILOR
INTERNAȚIONALE

Etapa a II-a - SEPTEMBRIE
Înscrierea și verificarea
dosarelor
Afisarea listelor provizorii cu
candidatii admisi si respinsi
Perioada de contestatii
Afisarea listelor definitive cu
candidatii admisi si respinsi
Plata a minimum 1/3 din taxa
de școlarizare

01.08.201929.09.2019
29.09.2019
29.09.201930.09.2019
30.09.2019
01.10.201906.10.2019

Alătură-te echipei de viitori manageri în afacerile
internaționale!

325 euro/semestru - 75 de locuri

1. Cerere-tip de înscriere
2. Diplomă de bacalaureat (original şi copie
xerox)
3. Suplimentul la diplomă de licenţă în
original şi copie xerox
4. Diploma de licenţă (original şi copie xerox
sau adeverinţă eliberată de către instituţia de
învăţământ, în care se menţionează media
generală, mediile obţinute în anii de studiu,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost
eliberată diploma, în cazul celor care doresc să
se înscrie la un program de studii universitare
de master)
5. Atestatul de recunoaştere a studiilor,
pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici
români din alte ţări (în original)
6. Certificat de competenţă lingvistică, pentru
candidaţii cetăţeni străini
7. Certificatul de naștere (original si copie
xerox)
8. Cartea de identitate (original si copie xerox)
9. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
(original si copie xerox)
10. Adeverința medicală tip, eliberată de
medicul de familie
11. Patru fotografii tip buletin
12. Chitanța care să ateste plata taxei de
înscriere
13. Dosar plic.

PROGRAM INSCRIERI:
Luni - Vineri: 08.00 - 20.00
Sambata - Duminica: 09.00 - 13.00

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 LEI
TAXA DE SCOLARIZARE:

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

ADMITERE
2019

ADRESA:
Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucuresti

MISIUNE
Misiunea programului de studii „Managementul
Afacerilor Internaționale” este în concordanţă
cu misiunea facultății, respectiv, crearea unui
mediu de învăţare centrat pe student/mastrand,
care să ofere absolvenţilor competenţele necesare
practicării la standarde ridicate de calitate a
profesiei de specialist în domeniul economiei şi
afacerilor
internaţionale
într-un
context
economico-social caracterizat prin dinamism şi
spirit concurenţial.

OBIECTIV
Obiectivul cadru al programului de master
„Managementul Afacerilor Internaționale” îl
reprezintă formarea unor specialişti în domeniul
afacerilor internaționale, capabili să-şi asume un
rol activ în viaţa companiilor naționale și
internaționale, prin rezolvarea unor probleme
specifice ale acestora în relaţia cu piețele
internaționale.

PREZENTAREA PROGRAMULUI
Programul de studii universitare de masterat
„Managementul Afacerilor Internaționale” se
adresează absolvenților oricărui domeniu de
licență (economie, științe politice, drept, geografie,
istorie, limbi străine) care doresc să-şi continue
studiile, cât și specialiștilor care doresc să-și
deschidă noi oportunități în carieră și să-și
lărgească orizontul cunoașterii.
Importanța programului de studii universitare de
masterat este subliniată de dimensiunea sa
internațională, care, prin disciplinele studiate,
oferă tuturor absolvenților șansa de a se integra
atât pe piața națională a muncii, cât și pe piaţa
europeană și internațională.

Programul de studii universitare de masterat oferă o
pregătire interdisciplinară și formează competențele
necesare înțelegerii și utilizării metodelor și tehnicilor
de management utilizate în afacerile internaționale,
prin dezvoltarea capacităților de analiză a diversității
culturale, lingvistice, economice, administrative și
politice la nivel internațional și prin dezvoltarea
abilităților de informare, comunicare și diseminare a
informațiilor într-un mediu divers din punct de
vedere economic, social, politic și, respectiv, cultural.
Programul de studii universitare de masterat
„Managementul Afacerilor Internaționale” se
deosebește de celelalte programe de master tocmai
prin modul în care sunt organizate și desfășurate
activitățile practice necesare masteranzilor în vederea
inserției cu ușurință pe piața muncii. Astfel,
programul de studii universitare de masterat câștigă
prin provocarea pe care disciplinele de studiu și
activitățile practice o lansează masteranzilor

PRACTICA DE SPECIALITATE

Pentru desfășurarea activității de practică, mastranzii
pot alege din bazele de practică oferite de programul
de master prin intermediul facultății sau pot
desfășura activitatea de practică pe cont propiu.

INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII

ORGANIZARE
Programul

de studii

universitare

de masterat

„Managementul Afacerilor Internaționale” este
structurat pe patru semestre.
Forma de învățământ: cu frecvență
Programul de cursuri și seminarii se desfășoară
după-amiază începând cu ora 18.00.

CORPUL PROFESORAL
Programul se desfășoară cu ajutorul unui personal
didactic și de cercetare de prestigiu din cadrul
Universității Creștine "Dimitrie Cantemir".

Mediul guvernamental
Companii multinaționale
Bănci și societăți de asigurare
Administrația publică centrală și locală
Instituții și organisme europene
Instituții de C-D-I, învățământ și mass-media
Organizații non-guvernamentale
Firme de consultanță și management de proiecte

***
Alătură-te echipei de viitori manageri în afacerile
internaționale!

