
 
Perioada de   înscriere  

                       
   Etapa I - IULIE 

Înscrierea și verificarea 
dosarelor 

03.06.2019- 
31.07.2019 

Afişarea listelor provizorii cu 
candidaţii admişi şi respinşi 

31.07.2019 

Perioada de contestaţii 
31.07.2019-
01.08.2019 

Afişarea listelor definitive cu 
candidaţii admişi şi respinşi 

01.08.2019 

Plata a minimum 1/3 din taxa de 
școlarizare 

02.08.2019 - 
19.08.2019 

Afişarea rezultatelor etapei I 
(admişi care au plătit taxa de 
şcolarizare) 

20.08.2019 

     
Etapa a II-a - SEPTEMBRIE 

Înscrierea și verificarea 
dosarelor 

01.08.2019- 
29.09.2019 

Afisarea listelor provizorii cu 
candidatii admisi si respinsi 

29.09.2019 

Perioada de contestatii 
29.09.2019-
30.09.2019 

Afisarea listelor definitive cu 
candidatii admisi si respinsi 

30.09.2019 

Plata a minimum 1/3 din taxa de 
școlarizare 

01.10.2019-
06.10.2019 

 
 
 

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

 

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 LEI 

 

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 

325 euro/semestru – 75 de locuri 

 
 
 

 

 

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" 

FACULTATEA DE  

ADMINISTRAREA AFACERILOR 
INTERNAȚIONALE 

 
 

MASTER  
NEGOCIEREA 

CONFLICTELOR 
ȘI  

DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ 
 

 
 

         Alătură-te echipei de ambasadori  
ai programului de master Negocierea Conflictelor 

și Diplomație Economică! 

 

 

ADMITERE 

2019 

 
 

Acte necesare la  înscriere 
                                                  

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. 

 
 
 
 
 

 

     
Facultatea de Administrarea Afacerilor 

Internaţionale  – UCDC Bucuresti 

 

 



MISIUNE 

Programul de studii universitare de masterat 
"Negocierea Conflictelor și Diplomație 
Economică" are misiunea de a genera și 
transfera cunoaștere către mediul de afaceri prin 
formare continuă la nivel universitar în scopul 
inserției profesionale a absolvenților pe piața 
muncii, cât și prin cercetare, dezvoltare și 
inovare individuală și colectivă în domeniul 
negocierii și diplomației economice.  

Totodată, prin inițierea acestui program de 
studii universitare de masterat, piața muncii – în 
special, segmentul care vizează negocierea 
conflictelor economice și diplomației economice 
– va beneficia de specialiști înalt calificați. 

 

OBIECTIV  

Principalul obiectiv al programului de studii 
universitare de masterat  este acela de a genera 
și transfera cunoaștere către mediul de afaceri 
prin formare continuă. Acest obiectiv se 
realizează prin stabilirea de legături puternice 
între activitatea didactică și activitatea practică 
din mediul public și cel privat.  

 

 

PREZENTAREA PROGRAMULUI 

Programul de studii universitare de masterat 
"Negocierea Conflictelor și Diplomație 
Economică" se adresează absolvenților 
oricărui domeniu de licență (economie, științe 
politice, drept, geografie, istorie, etc.) 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 tehnicilor de negocierea 
conflictelor și însușirii principiilor fundamentale ale 
diplomației economice, 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 
"Negocierea Conflictelor și Diplomație 
Economică" 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 
 

 
ORGANIZARE 

Programul de studii universitare de masterat 
"Negocierea Conflictelor și Diplomație 
Economică" este structurat pe patru semestre, fiecare 
semestru având câte 5 discipline de parcurs. 

 
Forma de învățământ: cu frecvență 
 
Programul de cursuri și seminarii se desfășoară după 

amiază. 
 

 
CORPUL PROFESORAL 

Programul se desfășoară cu ajutorul unui personal 
didactic și de cercetare de prestigiu din cadrul 
Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", cât și cu 
ajutorul specialiștilor din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale. 

 
 
 

INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII 
 

 
 mediul guvernamental  
 companii multinaționale 
 bănci și societăți de asigurare 
 administrația publică centrală și locală  
 instituții și organisme europene   
 instituții de cercetare – dezvoltare – 

inovare, învățământ, mass-media  
 organizații non-guvernamentale 
 firme de consultanță și management de 

proiecte 
 

 

 

 

 

* * * 

Așadar, dacă vrei să fii acea 
persoană din companie care găseşte 

cele mai bune soluţii de rezolvare 
a situațiilor dificile într-un mod 
echitabil și pașnic, înscrie-te la 

programul de master  

NEGOCIEREA CONFLICTELOR ȘI 
DIPLOMAȚIE ECONOMICĂ! 


