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Înființat cu mai bine de 7 ani în urmă, masteratul „Administrarea și Finanțarea Proiectelor de Dezvoltare
” propune pieței muncii formarea unor specialiști în domenii variate, adresându-se atât agenţilor economici
(indiferent de forma de proprietate), cât și organizaţiilor reprezentative diferitelor structuri de putere locale,
naţionale şi internaţionale. Programul de studiu asigură masteranzilor, formați din absolvenți - licențiați ai
Facultății de Științe Economice și nu numai, pregătirea pe două direcții de studii: cunoștințe economice
fundamentale și de specialitate.
Pregătirea economică fundamentală include disciplinele:
Econometrie, Informatică managerială și Management financiar internațional.
Pregătirea economică de specialitate include disciplinele:
 Economie: Economie comparată, Concurență și ajutoare de stat, Regionalizarea și globalizarea
afacerilor.
 Antreprenoriat: Antreprenoriat și gestiunea IMM, Asigurarea și certificarea calității produselor și
serviciilor.
 Investiții: Eficiența investițiilor directe, Fezabilitatea programelor investiționale, Investiții de
portofoliu și tehnici bursiere.
 Management şi prognoză: Managementul proiectelor, Managementul tranzacțiilor internaționale,
Diagnostic și previziune economică și financiară.

 Informatică și modelare economică: Sisteme inteligente în gestionarea afacerilor, Modelarea și
optimizarea proceselor economice.
Oferta educațională a prezentului program masteral pregătește absolvenții pentru a putea :
 evalua mediul de afaceri al organizaţiei privită ca sistem dinamic şi deschis;
 analiza informaţiile necesare elaborării şi implementării proiectelor de dezvoltare;
 evalua riscurile și oportunităţile aferente implementării şi derulării proiectelor de dezvoltare;
 utiliza metodele, tehnicile și instrumentele pentru analiza economico-financiară și gestionarea proiectelor
de dezvoltare ;
 elabora și implementa decizii manageriale în cadrul proiectelor de dezvoltare.
Astfel, absolvenții acestui program vor putea să lucreze în firme și organizații în aproape toate domeniile
de activitate, fiind candidați viabili pentru ocuparea unui post de:
 asistent de cercetare- economist în gestiunea economică ;
 cercetator economist în gestiunea economică ;
 conducator în domeniul vanzarii, marketing si dezvoltare;
 consilier economic ; consilier/expert/inspector/referent/economist în comert și marketing;
 consultant sistem de calitate ;
 director economic ;
 evaluator proiecte ;
 expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene ;
 manager proiect ;
 specialist în planificarea, controlul si raportarea performanței economice, etc.
Programul de masterat Administrarea și Finanțarea Proiectelor de Dezvoltare este acreditat și funcționează
cu respectarea tuturor prevederilor legale, absolvenții săi bucurându-se de toate drepturile conferite de promovarea
examenului de disertație.

