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Programul de studii universitare de licență: AFACERI INTERNAȚIONALE  

Durată studii: 6 semestre (3 ani) 

Forma de învățământ: învatamant  cu frecvență (IF) / învățământ cu frecvență redusă (IFR)  

 

Programul de licență  AFACERI INTERNAȚIONALE, organizat de Facultatea de Relații Comerciale și 
Financiar-Bancare Interne și Internaționale, urmărește DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE CU 
COMPETENȚE ÎN DOMENIUL ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE, având drept scop dezvoltarea, 
evaluarea și implementarea activităților în domeniul economic în medii de afaceri complexe, capabile să 
înțeleagă funcționarea mecanismelor de business pe o piață globală, într-o economie a cunoașterii și într-
un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare.  

Misiunea asumată de programul de studii AFACERI INTERNATIONALE este aceea de a forma SPECIALIȘTI 
ÎN POZIȚII DE TOP în cadrul unor companii care derulează activități într-un mediu din ce în ce mai 
internaționalizat, tehnologizat și competitiv, prin oferirea unei pregătiri și a unei experiențe relevante în 
domeniu, recunoscute atât la nivel NAȚIONAL cât și INTERNAȚIONAL 

Competențe profesionale:  

Competențele dobândite sunt conforme cu cele solicitate prin intermediul Cadrului național al calificărilor 
și urmăresc să imprime absolvenților pregătirea necesară pentru a activa nu doar la nivel național, ci și 
oriunde în Europa sau în lume. Tocmai de aceea urmărim asigurarea unei compatibilități ridicate a 
curriculei proprii cu aceea a altor programe similare din diferite țări. 

• Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private si publice  în domeniul 
afacerilor internaţionale    
• Asistență în negocierea, contractarea  și derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii 
pe pieţele internaţionale   
• Diagnoza în domeniul afacerilor internaţionale în baza reglementărilor naţionale, 
comunitare şi internaționale specifice   
• Gestionarea bazelor de date în domeniul afacerilor internaţionale   
• Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale  pentru organismele internaţionale publice, 
comunităţile locale şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, camere de comerţ, 
clustere etc)  
• Asistență în identificarea și evaluarea oportunităților și riscurilor specifice piețelor 
internaționale în contextul fundamentării strategiilor de internaționalizare a afacerilor 
• Utilizarea instrumentarului de natură calitativă și cantitativă pentru interpretarea 
fenomenelor, proceselor, stărilor și tendințelor specifice activităților economice, prin 
stabilirea de corelații la nivel micro și macroeconomic 
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Planul de invatamant  

Pentru a asigura un învățământ de calitate, centrat pe student, adaptat cerințelor de pe piața națională și 
europeană a forței de muncă, facultatea și-a reformat permanent oferta educațională. PLANURILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT SUNT ACTUALIZATE PERIODIC prin includerea unor discipline noi, absolut necesare pentru 
o pregătire completă și complexă a studenților. 

Fișele disciplinelor din planul de învățământ sunt elaborate după standardele Agenției Române de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). În fiecare an universitar, disciplinele din planul de 
învățământ asigura 60 de credite de studiu transferabile, respectiv 30 de credite pe semestru, indiferent 
de forma de învățământ.  

ÎMBINAREA OPTIMĂ A ACTIVITĂȚII TEORETICE CU CEA PRACTICĂ se reflectă în mod special în semestrul 
4, unde se regăsește, PRACTICA DE SPECIALITATE, studenții anului II urmând să efectueze stagii de practică 
de cel puțin 3 săptămâni  la unul dintre partenerii strategici ai facultății 

 

Perspective profesionale  
 

După absolvire, licențiatul va putea sa ocupe, potrivit COR, posturi precum: 242213 Expert accesare 
fonduri structurale și de coeziune europene, 242215 Referent relații externe, 242229 Consilier dezvoltare 
locală și regională sau alte poziții similare ca economist cu competențe în domeniul relațiilor economice 
internaționale, expert contractare activități investiționale, expert/inspector vamal, expert eficientizare 
investiții, controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare), expert 
aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului, inspector de concurență, consultant 
investiții. 

 


