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A. Programul de studii
Numele programului de
studii
Tipul programului
(Licenţă/ Master/ Doctoral/
Post-Doctoral)
Directorul/responsabilul
programului (nume,
prenume, grad didactic)
Domeniul programului
Adresa paginii web a
programului

AFACERI INTERNAŢIONALE (ÎN LIMBA GERMANĂ)

Adresa e-mail a directorului

mihaela.dragan@econ.ubbcluj.ro

Licenţă
Drăgan Mihaela, Conf.univ.dr.

Economie şi Afaceri Internaţionale
http://www.econ.ubbcluj.ro/n2.php?id_c=66&id_m=3

B. Obiectivele programului (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă)
Misiunea declarată a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor ca parte componentă
a Universităţii Babeş-Bolyai şi implementată şi în planul de învăţământ al programului de studiu
Afaceri internaţionale este de a asigura un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei de
economist, nivelul de execuţie în domeniul afacerilor internaţionale, şi al desfăşurării cercetării
ştiinţifice de profil. Programul îşi propune să dezvolte abilităţile viitorilor specialişti în a opera
într-un mediu de afaceri tot mai complex şi dominat de interdependenţe al afacerilor economicofinanciare internaţionale.
Specializarea Afaceri internaţionale răspunde acestor obiective, în contextul economic, social şi
politic, actual al ţării noastre. Planul de învăţământ este astfel conceput încât studenţii să
acumuleze o serie de competenţe generale, cum ar fi:
- Cunoaşterea, înţelegerea, analiza, modelarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi
a metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă;

-

Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice
activităţilor economice şi elaborarea de judecăţi de valoare argumentate la nivel micro şi
macroeconomic;
- Capacitatea de a consulta, interpreta şi aplica reglementări şi norme în domeniul economic şi
social pentru rezolvarea unor probleme specifice;
- Culegerea, prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor referitoare la probleme
definite în vederea formulării de diagnoze şi sinteze argumentate şi pentru elaborarea de
decizii fundamentate;
- Comunicarea orală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie
internaţională şi dezvoltarea deprinderilor de a lucra eficient în contexte culturale diferite;
- Utilizarea tehnologiei şi instrumentelor moderne pentru procesarea de informaţii şi
gestionarea de baze de date specifice activităţilor economice şi sociale;
- Capacitatea de a preda elevilor din învăţământul preuniversitar subiecte legate de economie în
cazul titularilor unei diplome de licenţă care posedă şi un certificat de absolvire a modulului
pedagogic.
În acelaşi timp prin planul de învăţământ se urmăreşte însuşirea unor competenţe de
specialitate aferente domeniului economie şi afaceri internaţionale, cum ar fi:
- Cunoaşterea şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de comercializare specifice pieţei externe, a
mecanismelor plăţilor şi finanţărilor internaţionale în contextul economiei globale şi al
afacerilor europene;
- Elaborarea de studii de piaţă, sinteze şi previziuni, participarea la negocierea, contractarea şi
derularea afacerilor internaţionale;
- Identificarea oportunităţilor şi riscurilor specifice afacerilor internaţionale şi gestionarea
acestora;
- Oferirea de consultanţă de specialitate în domeniul relaţiilor economice internaţionale
societăţilor comerciale româneşti şi / sau străine cât şi factorilor de decizie din administraţie;
- Elaborarea şi gestionarea documentelor de corespondenţă şi a contractelor externe în două
limbi de circulaţie internaţională.
Cele mai multe oferte de muncă, pentru absolvenţii acestei specializări, vin din partea
firmelor naţionale sau mixte cu activitate de comerţ exterior, a societăţilor bancare şi financiare, a
celor de asigurări, turism sau prestări de servicii pe piaţa externă.

C. Cadre didactice implicate în program şi cursurile tinute în program:
Facultatea, Catedra
Numele şi prenumele,
grad did.
Gräf Rudolf,
Prof.univ.dr.

FSEGA, Economie
Politică

Ghişoiu
Nicolae,
Prof.univ.dr.
Mureşan Mariana,
Prof.univ.dr.

FSEGA, Informatică
economică
FSEGA, Contabilitate şi
informatică de gestiune

Cursuri

-

Pop Nicolae Al.,
Academia de Studii
Prof.univ.dr.dr.h.c.
Economice, Bucureşti
Drăgan
Mihaela, FSEGA, Management
Conf.univ.dr.
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-

Istoria economiei
Politici comerciale
Economie Europeană
Utilizarea internetului în
afaceri
Bazele contabilităţii
Contabilitate financiară
Contabilitate managerială
Marketing internaţional

-

Managementul firmei
Studiul mărfurilor si

Semnătura

asigurarea calităţii
Arba Raluca,
Lect.univ.dr.
Păcurar Mădălina,
Lect.univ.dr.

FSEGA, Informatică
economică
FSEGA, Statistică/
Previziuni/ Matematică

-

Informatică economică

-

-

Elemete de teoria jocurilor
Matematici aplicate în
economie
Matematici financiare si
actuariale
Drept comercial

-

Bazele Marketingului
Cercetări de Marketing
Marketing internaţional
Târguri şi expoziţii
Turism internaţional

-

Economie internaţională
Macroeconomie
Microeconomie
Finanţe publice
Finanţele întreprinderii
Pieţe financiare
Corporaţii multinaţionale
Drept comerţului
internaţional
Economie europeană
Investiţii internaţionale
Plăţi şi finanţări
internaţionale
Politologie
Tranzacţii economice
internaţionale
Statistică descriptivă

Păun
Ciprian, FSEGA, Economie
Lect.univ.dr.
politică
Dabija Dan Cristian,
FSEGA, Marketing
Asist.univ.dr.

Ban Irina Marilena,
Asist.univ.drd.

FSEGA, Economie
politică

Botoş Vlad
Asist.univ.drd.

FSEGA, Finanţe

Florea Georgiana,
Asist.univ.drd.

FSEGA, Economie
politică

Mihalca Gabriela,
Asist.univ.drd.
Müller Victor,
Asist.univ.drd.

FSEGA, Statistică/
Previziuni/ Matematică
FSEGA, Contabilitate şi
informatică de gestiune

Pitic Diana,
Asist.univ.drd.

FSEGA, Management

Pop Zenovia,
Asist.univ.drd.
Vereş Ovidiu,
Drd.
Farmer Karl,
Prof.univ.dr.
Flemisch Christiane ,
Prof.dr.
Grausaum August,
Lect.univ.dr.

-

FSEGA, Management
FSEGA, Informatică
economică
Universitatea Graz

-

Facultatea de Ştiinţe
Aplicate Nürtingen Geislingen
Universitatea
Economică Viena
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Bazele contabilităţii
Contabilitate financiară
Contabilitate managerială
Management
Management internaţional
Managementul resurselor
umane
Management strategic
Managementul proiectelor
Logistică
Management
Utilizarea internetului în
afaceri
Economie internaţională

-

Dreptul comerţului
internaţional

-

Corporaţii multinaţionale

Heiko Aurenz,
Prof.dr.
Kneifel Johannes,
Prof.univ.dr.dr.
Kupferschmidt Frank,
Lect.univ.dr.
Schellberg Bernhard,
Prof. univ. dr.
Swoboda Bernhard
Prof.univ.dr.prof.h.c
Viebach Jan Franke,
Prof.univ.dr.

Facultatea de Ştiinţe
Aplicate Nürtingen Geislingen
München

-

Managementul proiectelor

-

Germania

-

Managementul lanţului
logistic
Investiţii internaţonale

Facultatea de Ştiinţe
Aplicate Schmalkalden
Universitatea Trier

-

Analiză financiară

-

Bazele Marketingului

Universitatea Siegen

-

Tranzacţii economice
internaţonale
Plăţi şi finanţări
internaţionale
Management internaţional

Windsperger Josef,
Prof.univ.dr.

Universitatea Viena

-

D. Studenţi în program
1. în cazul unui program de licenta sau masterat: nr. studenti înmatriculaţi

Nr. studenti

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

71

64

49

48

2009-2010

romani
2

Nr. studenti
internaţionali

2. în cazul unui program doctoral: nr. doctoranzilor înmatriculaţi şi lista tezelor susţinute
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Nr. doctoranzi
romani
Nr. doctoranzi
internaţionali
Nume, prenume

Titlul tezei

Anul susţinerii

Conducător ştiinţific

doctorand

3. în cazul unui program post-doctoral: lista nominală a post-doctoranzilor / îndrumătorilor
4

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Nume postdoctoranzi
români/
îndrumător
Nume postdoctoranzi
internaţionali/
îndrumător

E. Realizări ale studenţilor din program
1. Articole ştiinţifice indexate ISI
2. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
3. Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
4. Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute
5. Brevete naţionale şi internaţionale
6. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
7. Impactul în societate al lucrărilor produse
Premiul REHAU 2009 obţinut de către 3 absolvente ale specializării Afaceri
economice internaţionale, promoţia 2009:
•
•
•

Armăşescu Ioana Alexandra
Sas Corina
Pop Andrea

Beneficiari ai burselor MUMMERT:
•

Cumpănăşoiu Carla – absolventă 2008-

8. Absolvenți angajați în poziții importante în instituții relevante
F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program
Data:

17.03.2010

Semnătura directorului

Certific validitatea datelor prezentate:
Decan: Prof.univ.dr. Dumitru Matiş
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