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Programul de studii universitare de masterat: RELATII ECONOMICE EUROPENE (REE)
Durată studii: 4 semestre (2 ani)
Forma de învățământ: învatamant de cu frecvență (IF)
Prezentul si viitorul României sunt strans legate de Europa. De aceea, cererea de specialisti in domeniul
economiei si relatiilor europene, al afacerilor si institutiilor europene este din ce in ce mai mare, atât din
partea administratiei publice, cât și a sectorului privat din Comunitatea Europeană.
Programul de masterat se adresează celor care doresc aprofundarea și extinderea cunoștințelor și
abilităților practice dobândite prin intermediul studiilor de licență. Programul are o abordare
interdisciplinară, adresându-se atât absolvenților de studii universitare de licență din domeniul economic,
cât și tuturor celor interesati de a capata conostinte și competențe in domeniul economiei si instituțiilor
europene, al relatiilor economice europene, absolventi ai oricarui tip de program de studii de licenta. In
contextul unor cerinte tot mai exigente ale angajatorilor, programul ofera licentiatilor posibilitatea sa-si
diversifice și să-și completeze pregatirea profesionala in domeniul economic, astfel încât sa corespunda
cerintelor mediului de afaceri romanesc si european, dar si ale autoritatilor si institutiilor centrale,
regionale, locale sau europene. Masteranzii se vor pregati pentru o viitoare profesie din domeniul
relatiilor și institutiilor economice europene, pornind de la realitatea ca, in conditiile actuale ale integrarii
Romaniei in Uniunea Europeana, precum si in conditiile unei accentuari graduale a fenomenului de
globalizare, relatiile economice europene vor dobandi o importanta tot mai mare, concomitent cu
reducerea trasaturilor specifice la nivel national.
Cine se poate inscrie?
Se pot inscrie absolventi de programe de studii de licenta din domeniul economic, informatic sau oricare
altul, interesati de dobândirea de cunoștințe și competențe în domeniul relatiilor si institutiilor europene,
al afacerilor europene, in procesul globalizarii si digitalizarii acestora.
Cum sustin concursul de admitere?
Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea in considerare a notei acordate de comisia
de evaluare (50%) si a mediei examenului de licenta (50%). Eseul se va redacta conform instructiunilor
de redactare ale acestuia.
De ce sa ma inscriu?
Absolventii programului de studii universitare de masterat "Relatii Economice Europene" vor deveni
specialisti cu o buna pregatire in domeniu si vor putea sa desfasoare activitati in cadrul proiectelor cu
finantare europeana, a unor institutii ale administratiei nationale centrale, regionale sau locale, in cadrul
institutiilor comunitare sau in domeniul afacerilor, in cadrul unor firme nationale sau multinationale care
se manifesta in spatiul economic european sau global. Absolvenții vor putea să răspundă în mod
corespunzător cerințelor mediului de afaceri sau administrativ din România și din țările membre ale
Uniunii Europene.
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