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Condiţii de admitere

Programul de Master
Concurs admitere bazat pe:
Managementul afacerilor
electronice
Contabilitate şi raportări
financiare conforme cu
standardele internaţionale
Management contabil, expertiză şi
audit (Drobeta-Tr. Severin)
Economie şi administrarea
afacerilor internaţionale (în lb.engleză)
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IF
IF
IF

Economie şi afaceri europene

IF

Analiza şi evaluarea financiară a
organizaţiilor
Finanţe şi administrarea afacerilor

IF

Criterii de
departajare la medii egale

La medii generale de admitere
egale, pentru departajarea
media anilor de studii de licență candidaţilor se vor folosi
următoarele criterii, în ordinea:
(pondere de 75% din media de
- media anilor de studii din
admitere)
media examenului de licență facultate;
(pondere de 25% din media de - nota la proba de evaluare a
cunoştinţelor fundamentale şi
admitere;
de specialitate de la examenul
eseu motivațional (apreciat de
de licenţă;
comisia de admitere prin calificativul
În
caz de egalitate pe toate
admis/respins);
aceste criterii, vor avea prioritate
- certificarea
competențelor
lingvistice (numai candidații ce optează candidaţii care au absolvit un
pentru un program cu predare în lb. program de studii de licenţă în
engleză). Aceasta este evaluată prin domeniul în care se încadrează
programul de master respectiv.
calificativul admis/respins.

IF
Media generală de admitere este:
𝑴 = 𝑴𝒂𝒏𝒊 𝒔𝒕 × 𝟎, 𝟕𝟓 + 𝑴𝒍𝒊𝒄 × 𝟎, 𝟐𝟓
în care:
Mani st - reprezintă media anilor de
studii absolviți în ciclul de licență
Mlic – reprezintă media examenului de
licență

Management

Marketing

Managementul afacerilor
Managementul organizaţiei
(Drobeta-Tr.Severin)
Managementul resurselor
umane
Marketing şi comunicare
în afaceri
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Aprobat in ședința Consiliului facultății din data de 25.01.2021
DECAN,
Conf. univ. dr. Anca BĂNDOI

