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Tinerii sunt cea mai bună
investiție

„ ADMINISTRAREA AFACERILOR IN INDUSTRIA DE PETROL SI GAZE”
Premisele includerii acestui nou program de master in oferta UPG Ploiesti:
 transformările majore produse in cadrul industriei de petrol ṣi gaze din România,
 prezenta pe piaṭa românească a unui număr mare de firme străine,
 tradiṭia valoroasa a Universităṭii Petrol-Gaze din Ploieṣti în formarea specialiṣtilor în
domeniul petrolului ṣi gazelor, notorietatea acesteia pe plan intern ṣi internaṭional,
 solicitările primite din partea agenṭilor economici care îṣi desfăṣoară activitatea în industria
de petrol ṣi gaze
Avantajele programului de masterat :






îmbinarea optima si armonioasă a aspectelor teoretice cu cele practice;
calitatea inalta a instruirii - toate cadrele didactice şi specialiştii care predau posedă o
pregatire temeinică în domeniul abordat, precum si o solida experienţă în activitatea
didactică şi de cercetare;
materiale suport pentru cursuri (cărţi, reviste, documentaţii);
excelenta dotare tehnică ;
existenţa acordurilor de cooperare cu principalele companii din industria de petrol ṣi
gaze prin care se asigură stagii de practică şi de cercetare ştiintifică în vederea
elaborării lucrărilor de disertaţie, cu un înalt nivel ştiinţific.

Cine poate urma cursurile acestui program de masterat ?
absolvenţii programelor de studii de licenţă din domeniile economic si tehnic
Programul de masterat este util atât pentru angajaţi, cât şi pentru firme angajaţii vor dobândi concepte, metodologii dar şi abilităţi practice de lucru în
domeniul administrării afacerilor în industria de petrol ṣi gaze, iar firmele vor
avea angajaţi mai bine pregătiţi şi mai responsabili.
Absolvenţii acestei specializări vor fi capabili să înceapă o carieră în domeniul
petrolului sau să-şi dezvolte şi să-şi consolideze cariera în companiile de petrol
ṣi gaze din România sau din străinătate.
Programul de masterat este acreditat
Pentru informatii si detalii, va invitam sa va adresati la urmatoarele contacte: Universitatea PetrolGaze Ploiesti, tel: +40244575292, +40244575771,
e-mail: rectorat@upg-ploiesti.ro,

