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Programul de studii universitare de masterat „Strategii in afaceri internaţionale” 

este organizeat în domeniul fundamental „Economic”, domeniul de studii universitare de 

licenţă „Administrarea afacerilor”. 

Domeniul de studii universitare de licenţă este acreditat prin H.G. nr.410/2002 (Anexa 

1.3 – Hotarare de Guvern 410/2002) , publicată în Monitorul Oficial nr.313 din 13 mai 2002 

şi modificată prin H.G. nr.944/2002 , publicată în Monitorul oficial nr. 675 din 11 septembrie 

2002 şi H.G. nr.1082/2003, publicată în Monitorul Oficial nr.687 din 30 septembrie 2003, 

Ordinul MEC 3235/2005 şi Legea nr.288/2004. Documentul oficial de înfiinţare a Facultăţii 

de Ştiinţe Economice este Ordinul ministrului învăţământului nr.5008/1992 pe baza H.G. 

nr.461/1991. 

Atât facultatea organizatoare a specializării, cât Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 

deţinătoare a acestei facultăţi, sunt unităţi din structura învăţământului superior de stat, aflat 

sub directa coordonare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Masteratul funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice ca urmare a 

demersurilor efectuate de această facultate. 

 

Misiunea şi obiectivele programului de studii universitare de masterat 

Organizarea şi dezvoltarea programului de master cu specializarea « Strategii in 

afaceri internaţionale » este necesară economiei naţionale. Se poate aprecia că ridicarea 

competitivităţii activităţilor desfăşurate în economia contemporană, în general, a celor din 

spaţiul U.E.M., nu poate avea loc decât prin ample procese investiţionale în structurile umane 

şi tehnice ale producţiei. În mod concret, acest lucru înseamnă derularea de ample afaceri 

internaţionale bazate pe resurse financiare proprii, atrase sau împrumutate, a căror logistică 

trebuie corelată atât cu exigenţele sistemului mondial, cât şi cu imperativele interesului 

naţional. În consecinţă, factorii implicaţi, interni şi externi, trebuie familiarizaţi cu 

administrarea unor proiecte economice complexe, cu diverse surse de finanţare, cu un 

parteneriat complex şi nu în ultimul rând, cu o structură complexă şi contradictorie de 

interese. 

Facultatea de Ştiinţe Economice, a optat pentru organizarea acestui masterat în cadrul 

U.P.G. Ploieşti, plecând de la premisa că profilul economic asigură o bază solidă pentru 

pregătirea în domeniul dezvoltării afacerilor, concomitent cu o largă deschidere spre 

reconversia profesională a forţei de muncă cu înaltă calificare în concordanţă cu oportunităţile 

mediului de afaceri existent în zonă. 

Misiunea specializării este aceea de a oferi, prin intermediul disciplinelor de studiu 

(obligatorii/opţionale/facultative) care se racordează la necesităţile de formare profesională a 

cursanţilor şi la tendinţa actuală de amplificare şi diversificare a domeniilor de cunoaştere, 

posibilitatea oricărui absolvent al unei universităţi să descopere ţi să valorifice la maxim 

potenţialul de care dispune. Prin intermediul disciplinelor opţionale şi a celor facultative, 



prevăzute în planul de învăţământ, se asigură corelarea cât mai bună a cadrului obligatoriu 

definit de validarea profesională cu aspiraţiile personale şi contextul educaţional specific.  

Programul de masterat are misiunea de a orienta studiul teoretic şi practic al 

cursanţilor spre formarea de competenţe specifice în domeniul strategiilor şi afacerilor 

internaţionale, în special prin intermediul muncii de cercetare ştiinţifică. 

Ca urmare a analizei şi evaluarii programului de studii, se poate aprecia că misiunea 

acestuia a fost îndeplinită. 

 

Obiectivele generale ale programului 

Programul de masterat îşi propune realizarea unei orientări adecvate în cariera 

masteranzilor în concordanţă cu cerinţele actuale, la nivel european şi internaţional. Pentru 

aceasta, programul furnizează un cadru de învăţare şi cercetare care să permită absolvenţilor 

să se angajeze corespunzător pe piaţa muncii şi să continue studiile universitare prin program 

doctoral.   

Obiectivele specifice ale programului 

Absolvenţii specializării  « Strategii in afaceri internaţionale » vor fi capabili ca pe 

baza cunoaşterii metodelor de cercetare şi evaluare să întocmească şi să promoveze strategii 

internaţionale care să corespundă standardelor în domeniul performanţelor economico-

financiare. Totodată, programul îşi propune să dezvolte capacitatea masteranzilor de a integra 

eforturile diferiţilor agenţi economici în strategii în care să îmbine rigurozitatea specifică 

ştiinţelor exacte şi a celor economice cu motivaţia şi creativitatea întreprinzătorilor. 

Natura şi structura principalelor competenţe generale şi de specialitate se vor prezenta, 

în principal, astfel: 

 disponibilitatea pentru combinarea limbajului economico-financiar cu restul 

componentelor esenţiale ale comunicării; 

 capacitatea de a optimiza raporturile dintre program, strategie şi plan; 

 formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de lucru în echipă; 

 capacitatea de a negocia în condiţiile concurenţiale specifice unui spaţiu 

economic şi a unor modele culturale diferite; 

 abilitatea de analiză, evaluare şi administrare a afacerilor în contextul 

convergenţei economiei noastre naţionale la Uniunea Europeană Economică şi 

Monetară. 

Participarea într-un număr mare a studenţilor la cursurile organizate în cadrul acestui 

program de studii, atestă faptul ca obiectivele au fost îndeplinite. 

O analiză a personalului didactic antrenat în programul de masterat Strategii in 

afaceri internaţionale, demonstrează existenţa, în principal, a următoarelor note 

caracteristice: 

 posturile didactice au fost construite prin respectarea cerinţelor din legislaţia în 

vigoare; 

 există un raport echilibrat între diferitele funcţii didactice; 

 activităţile se desfăşoară cu personal didactic titularizat, personal didact ic 

asociat din Universitatea din Oradea şi cercetători ştiinţifici gradul I din 

Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Institutul de Economie Naţională 

din Academia Română şi Institutul de Economie Mondială 



 toate categoriile de personal au titlul ştiinţific de doctor. 

 personalul de conducere al Facultăţii de Ştiinţe Economice – organizatoare a 

programului de masterat – este alcătuit din cadre didactice cu norma de bază în 

U.P.G. Ploieşti, având gradul de profesor sau conferenţiar universitar. 

Prin conţinutul planului de învăţământ şi în conformitate cu misiunea asumată, pe 

perioada studiilor universitare de masterat, masteranzii au desfăşurat activităţi de cercetare 

ştiinţifică pe bază de proiect în cadrul activităţii la diferitele discipline cuprinse în plan. 

Departamentul  organizator al programului de master cu titlul „Strategii in afaceri 

internaţionale” precum şi cadrele colaboratoare s-au preocupat continuu de atragerea şi 

coordonarea masteranzilor la o serie de activităţi de performanţă, cum ar fi: realizarea unor 

lucrări în colective mixte cadre didactice - masteranzi pentru prezentarea la diferite 

manifestări ştiinţifice, precum şi elaborarea unor lucrări de disertaţie pentru finalizarea 

studiilor care să conţină elemente de originalitate şi cunoaştere ştiinţifică avansată pentru 

soluţionarea unor probleme din activitatea practică economico-socială.  

Din analiza Fişelor disciplinelor se constată corelarea competenţelor formulate cu 

misiunea asumată. Toate fişele disciplinelor din planul de învăţământ au conţinutul 

corespunzător misiunii asumate şi este strâns corelat cu domeniul corespunzător de studii de 

licenţă. 

Examenul de disertaţie s-a desfăşurat conform metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. 

 
 În concluzie se poate aprecia că activitatea desfăşurată în cadrul programului de studii 

Strategii în afaceri internaţionale se realizează în conformitate cu misiunea şi obiectivele 

stabilite, respectând toate regulamentele în vigoare. 
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