
UBB are programe de studii în 37 de domenii de ierarhizare. Pentru fiecare dintre acestea se colectează date separat. Dintre cele 37, șapte  
domenii includ programe de studii de la mai multe facultăți: Științe administrative, Științe ale comunicării, Științ e politice, Administrarea 
afacerilor, Management, Teologie, Studii culturale 
(Programele de masterat marcate cu roșu erau trecute cu semnul întrebării în lista originală, în ceea ce privește încadrarea în domeniu) 
 

Domeniul de 
ierarhizare 

Facultăți care au programe 
în domeniu 

Programe de studii existente în anul 
universitar 2010-2011 

Licență 

Programe de studii existente în anul universitar 
2010-2011 
Masterat 

Științe 
administrative 

Facultatea de Științe Politice, 
Administrative și ale 
Comunicării  

Administraţie publică Administraţie publică (limba engleză) (OM 
5538/2008) 

Administraţie publică (la Satu Mare) Ştiinţe administrative (AS din 7.07.2003) 
Administraţie publică (în limba maghiară, la 
Satu Mare) 

Managementul crizelor şi conflictelor (limba 
engleză) (OM 5538/2008) 

Administraţie publică (în limba germană, la 
Satu Mare) Administraţie publică (OM 5538/2008) 

Administraţie Publică (la Sfântu Gheorghe) Administraţie publică (AS din 4.03.2010, extras 
3701/5.03.2010) 

Administraţie Publică (în limba maghiară la 
Sfântu Gheorghe)  

 Facultatea de Studii 
Europene Administraţie europeană Administraţie şi guvernanţă europeană (AS din 

26.01.2010, extras 1124/27.01.2010) 

Științe ale 
comunicării 

Facultatea de Științe Politice, 
Administrative și ale 
Comunicării  

Comunicare şi relaţii publice Producţie media (OM 5538/2008) 
Comunicare şi relaţii publice (în limba 
maghiară) Publicitate (OM 5538/2008) 

Comunicare şi relaţii publice (în limba 
germană) Relaţii publice (OM 5538/2008) 

Jurnalism Comunicare socioculturală (limba maghiară) (OM 
5538/2008) 

Jurnalism (în limba engleză) Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi 
engleză) (OM 4666/2009) 

Jurnalism (în limba maghiară) Comunicare mediatică (limba engleză) (OM 
5394/2009) 



Jurnalism (în limba germană) Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară) 
(AS din 25.05.2010, extras 8919/1.06.2010) 

Publicitate Relaţii publice (AS din 4.03.2010, extras 
3701/5.03.2010) 

 Publicitate (OM 4630/2010) 

 Management media (4630/2010) 

 Jurnalism sportiv (AS din 4.03.2010, extras 
3701/5.03.2010) 

Facultatea de Istorie și 
Filosofie 

Biblioteconomie şi ştiinţa informării Ştiinţele informării şi documentării (OM 5538/2008) 
Biblioteconomie şi ştiinţa informării (în 
limba maghiară) 

Ştiinţele informării şi documentării (biblioteconomie 
şi arhivistică)(OM 5538/2008) 

Științe politice  

Facultatea de Științe Politice, 
Administrative și ale 
Comunicării  

Ştiinţe politice Managementul organizaţiilor politice (OM 
5538/2008)  

Ştiinţe politice (în limba maghiară) Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele 
sociale (limba engleză) 

Ştiinţe politice (în limba engleză) Marketing politic şi comunicare (limbile română şi 
maghiară) (OM 4666/2009) 

 Dezvoltare internaţională (limba engleză) (AS din 
7.06.2010, extras 9349 din 8.06.2010) 

 Comunicare politică (AS din 4.03.2010, extras 
3701/5.03.2010) 

Facultatea de Studii 
Europene 

Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate (limba franceză) 
(OM 5538/2008) 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în 
limba germană) 

Afaceri europene şi management de programe (OM 
5538/2008)  

 Societate mediatică (OM 5538/2008)  

 Studii politice europene comparate: Germania şi 
Europa de Est (limba germană) (OM 5538/2008)  

 Studii transatlantice (limba engleză) (OM 
5538/2008)  

 Afaceri europene şi management de programe (OM 



5538/2008)  

 Societate mediatică (OM 5538/2008)  

Facultatea de Istorie și 
Filosofie 

Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor 
europene (OM 5538/2008) 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în 
limba franceză) 

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (limba 
maghiară) (OM 5538/2008) 

Relaţii internaţionale şi studii europene (în 
limba maghiară) 

Managementul securităţii în societatea 
contemporană (OM 5538/2008) 

Studii de securitate Managementul securităţii în societatea 
contemporană (OM 5538/2008) 

Administrarea 
afacerilor 

Facultatea de Științe 
Economice și Administrarea 
Afacerilor 

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor 

Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 
(OM 5538/2008) 

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor (în limba maghiară) 

Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 
(OM 5394/2009) 

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor (la Sfântu Gheorghe)  

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor (în limba maghiară la Sfântu 
Gheorghe) 

 

Economia firmei  

Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)  
Economia firmei (în limba maghiară, la 
Sfântu Gheorghe)  

Facultatea de Business 

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (OM 5538/2008) 

Administrarea afacerilor (în limba engleză) Management hotelier (OM 5538/2008) 
Administrarea afacerilor în servicii de 
ospitalitate Administrarea afacerilor (AS din 18.03.2002) 

 Management hotelier (AS din 12.07.2004) 

 Administrarea afacerilor (OM 5394/2009) 



 Management hotelier (OM 5394/2009) 

Management 

Facultatea de Științe 
Economice și Administrarea 
Afacerilor 

Management 
Administrare şi comunicare internaţională în afaceri 
(limbile română, engleză şi franceză) (OM 
5538/2008) 

Management (în limba engleză) Managementul dezvoltării afacerilor (OM 
5538/2008) 

Management (în limba maghiară) Managementul dezvoltării afacerilor (limba 
engleză)(OM 5538/2008) 

 Managementul dezvoltării afacerilor – Sf. Gheorghe 
(OM 5538/2008) 

 Managementul resurselor umane (OM 5538/2008) 

 International business management (limba engleză) 
(OM 5538/2008) 

 Managementul resurselor umane (OM 5538/2008) 

 Managementul resurselor umane – Baia Mare (AS 
din 12.06.2006) 

 Managementul dezvoltării afacerilor – Zalău (AS din 
12.07.2004) 

 Managementul dezvoltării afacerilor (OM 
5538/2008) 

 
Administrare şi comunicare internaţională în afaceri 
(limbile română, engleză şi franceză) (OM 
4630/2010) 

 

Auditul şi managementul financiar al fondurilor 
europene (AS din 28.09.2010, extras 
17553/15.10.2010, dosar depus la Aracis, raport 
Aracis 5020/62A din februarie 2011 ) 

Facultatea de Studii 
Europene 

Management Management performant (OM 5538/2008) 

Management (la Bistriţa)  

Teologie Facultatea de Teologie Artă sacră Doctrină şi hermeneutică creşin ortodoxă (OM 



Ortodoxă 5538/2008) 

Teologie ortodoxă asistenţă socială Ortodoxie românească şi viaţă liturgică (OM 
5538/2008) 

Teologie ortodoxă didactică Pastoraţie şi duhovnicie (OM 5538/2008) 

Teologie ortodoxă pastorală Artă sacră – Conservarea, restaurarea şi crearea 
bunurilor culturale (OM 5538/2008) 

 Bioetică – morală, etică şi deontologie (AS din 
10.06.2010, extras 9841/15.06.2010) 

Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică 

Teologie greco-catolică asistenţă socială Teologie biblică (OM 5538/2008) 

Teologie greco-catolică didactică 
Consilierea socio-spirituală a populaţiilor 
vulnerabile (AS din 25.05.2010, extras 8919 din 
1.06.2010) 

Teologie greco-catolică pastorală Teologia pastorală în comunităţile ecleziale (Blaj) 
(OM 5538/2008) 

Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) Fundamente creştine ale identităţii europene 
(Oradea) (OM 4630/2010) 

Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)  

Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică 

Studii religioase (în limba maghiară) Teologie, cultură şi societate (limba maghiară) (OM 
5538/2008) 

Teologie romano-catolică asistenţă socială cu 
schimbarea denumirii în Teologie romano-
catolică asistenţă socială (în limba maghiară) 

Consiliere pastorală (limba maghiară) (OM 
5538/2008) 

Teologie romano-catolică didactică cu 
schimbarea denumirii în Teologie romano-
catolică didactică (în limba maghiară) 

 

Teologie romano-catolică pastorală *)  

Facultatea de Teologie 
Reformată 

Teologie reformată asistenţă socială cu 
schimbarea denumirii în Teologie reformată 
asistenţă socială (în limba maghiară) 

Teologie aplicată (limba maghiară) (OM 5538/2008) 

Teologie reformată didactică (în limba 
maghiară) 

Teologie-muzică-educaţie (limba maghiară) (OM 
5538/2008) 



Studii culturale 

Facultatea de Litere Etnologie (în limba maghiară) Cultură şi societate – tradiţie şi modernitate (limba 
maghiară) (OM 5538/2008) 

Facultatea de Istorie și 
Filosofie Etnologie Studii iudaice (OM 5538/2008) 

Facultatea de Studii 
Europene 

Studii americane  

Studii iudaice  
 


