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Programul de licenţă Informatică Economică are ca obiectiv formarea de specialişti pentru analiza,
proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software complexe de tipul sistemelor informatice cu baze de date
pentru organizaţii, capabili să utilizeze şi să configureze pachete software pentru aplicaţii în economie.
Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Informatică Economică vor putea să lucreze în firme
şi organizaţii din aproape toate domeniile de activitate, candidând cu succes pentru posturi din următoarele
categorii:
 Analist - proiectant de sisteme informatice în
domeniul afacerilor;
 Administrator de baze de date;
 Proiectant baze de date;
 Manager în domeniul proiectelor informatice;
 Auditor sisteme informaţionale;
 Programator de aplicaţii avansate economice şi de
afaceri;
 Personal de concepţie şi management în domeniul
ERP;

 Consultant în conceperea, proiectarea şi dezvoltarea
aplicaţiilor şi produselor informatice în domeniul
economic şi al afacerilor;
 Proiectant de sisteme distribuite;
 Conceperea, proiectarea şi implementarea afacerilor
electronice;
 Consultant securitate IT&C;
 Economist specialist cu abilităţi specifice în
utilizarea instrumentarului oferit de IT&C.

Programul asigură pregătirea absolvenţilor pe două direcţii de studiu: cunoştinţe economice de bază, respectiv
cunoştinţe de informatică pentru aplicaţii economice.
Pregătirea economică de bază include disciplinele:
Economie (macro şi microeconomie), Analiză matematică pentru economişti, Algebră pentru economişti, Bazele
contabilităţii, Probabilităţi şi statistică matematică, Dreptul afacerilor, Management, Marketing, Comunicare de afaceri,
Economia informaţiei, Finanţe, Monedă şi credit, Sociologie, Istoria economiei.

Pregătirea de specialitate în informatică include discipline care se pot grupa în mai multe categorii:
 Programare şi dezvoltare software: Bazele informaticii, Bazele programării, Construcţia şi depanarea PC, Structuri
de date, Algoritmi în programare, Sisteme de operare, Programare orientată obiect, Programarea aplicaţiilor Windows,
Multimedia, Reţele de calculatoare, Tehnologii Web; Afaceri electronice, Programare numerică;
 Baze de date: Baze de date, Sisteme de gestiune a bazelor de date;
 Utilizare pachete software: Birotică, Pachete software;
 Analiză şi proiectare sisteme informatice: Proiectarea Sistemelor Informatice, Sisteme informaţionale în economie;
Programarea aplicaţiilor Windows; Sisteme informatice pentru asistarea deciziei
 Analiza şi modelarea sistemelor economice şi informaţionale: Econometrie, Statistică economică, Cercetări
operaţionale, Teoria Deciziei, Analiza si diagnoza sistemelor economico-sociale, Introducere în modelarea
fenomenelor economico-sociale, Sondaje şi anchete statistice, Modele matematice în asigurări.

Pentru studenții specializării se asigură acces gratuit la cursuri oferite de Cisco și Oracle.
Programul de licenţă Informatică Economică este acreditat şi funcţionează cu respectarea tuturor prevederilor
legale, absolvenţii săi bucurându-se de toate drepturile conferite de promovarea licenţei.
Pentru continuarea studiilor există un program de master acreditat, Tehnologii Informatice în Afaceri, care
asigură un plan de studii modern, ce permite o dezvoltare profesională a absolvenţilor care doresc să continue
studiile cu un program de master.

