CURRICULA
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Microeconomie
Macroeconomie
Introducere în contabilitate
Informatică I şi II
Matematici cu aplicații în economie
Sociologie
Limba straină:engleză/franceză I şi II
Finanţe
Statistică economică
Bazele programării
Dreptul afacerilor
Contabilitate financiară
Contabilitate de gestiune
Sisteme de operare
Structuri de date
Management
Baze de date
Limba straină:engleză/franceză I şi II
Algoritmi și tehnici de programare
Sondaje și anchete statistice
Econometrie
Programare orientată obiect
Marketing
Limba straină:engleză/franceză I, II, III și IV
Educaţie fizică

Etica în afaceri
Etica și integritate academică
Sisteme informatice de gestiune
Afaceri electronice
Rețele de calculatoare
Utilizarea internetului în afaceri
E-marketing
Audit intern
Control financiar
Enterprise Resource Planning
Proiecte economice în informatică
Proiectarea sistemelor informatice
Instrumente software pentru grupuri de lucru
Securitatea și controlul sistemelor
informatice economice
Dezvoltarea site-urilor web
Sisteme informatice de asistare a deciziilor
Pachete software
Economie europeană
Introducere în modelarea fenomenelor
economice-sociale
Calitate și testare software
Analiza datelor
Practica de specialitate
Elaborarea lucrării de licenţă

CURRICULA
Programul de studii universitare de licenţă: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ
DE GESTIUNE
Microeconomie
Macroeconomie
Matematici cu aplicaţii în economie
Introducere în contabilitate
Management
Informatică I şi II
Sociologie
Limba straină:engleză/franceză I şi II
Statistică economică
Econometrie
Finanţe
Dreptul afacerilor
Contabilitate financiară conform IFRS
Contabilitate managerială
Gestiune financiară
Economie europeană
Control financiar
Audit intern
Baze de date
Comunicare în limba engleză/franceză I și II
Pieţe financiare
Contabilitate financiară conform reglementărilor
europene

Fiscalitate
Marketing
Programarea calculatoarelor
Tehnologii pentru dezvoltarea aplicaţiilor
informatice de gestiune
Control intern
Analiză economico-financiară I şi II
Contabilitatea instituţiilor publice
Politici şi opţiuni contabile
Audit financiar
Managementul afacerilor
Managementul resurselor umane
Sisteme informatice de gestiune
Sisteme informatice de asistare a deciziilor
Sisteme şi raportări financiare
Economie monetară
Evaluarea întreprinderii
Contabilitatea instituţiilor de credit
Contabilitate aprofundată
Relaţii financiare internaţionale
Educaţie fizică
Practica de specialitate
Pregătire lucrare de licenţă

CURRICULA
Programul de studii universitare de licenţă: ADMINISTRAREA AFACERILOR
Microeconomie
Macroeconomie
Matematici cu aplicaţii în economie
Introducere în contabilitate
Management
Informatică I şi II
Sociologie
Limba straină:engleză/franceză I şi II
Statistică economică
Econometrie
Finanţe
Dreptul afacerilor
Etica în afaceri

Contabilitate financiară conform IFRS
Contabilitate managerială
Gestiune financiară
Mediu european de afaceri
Baze de date
Tehnologii internet pentru afaceri
Comunicare în limba engleză/franceză I şi II
Managementul vânzării
Managementul relaţiilor cu clienţii

Marketing
Administrarea afacerilor
Tehnica negocierilor
Sisteme informaţionale şi aplicaţii
informatice în afaceri
Fiscalitate
Analiză economico-financiară I şi II
Strategii investiţionale în afaceri
Managementul resurselor umane
Antreprenoriat
Planul de afaceri al întreprinderilor
Audit financiar
Sisteme informatice de gestiune
Tehnici şi operaţiuni bancare pentru afaceri
Asigurări şi reasigurări
Dreptul Uniunii Europene
Economie monetară şi financiară
Relaţii financiare internaţionale
Sisteme informatice de asistare a deciziilor
Educaţie fizică
Proiecte economice
Practica de specialitate
Pregătire lucrare de licenţă

CURRICULA
Programul de studii universitare de licenţă: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Microeconomie
Macroeconomie
Știința administrației
Informatică I şi II
Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
Sociologie
Limba straină:engleză/franceză I şi II
Finanţe publice
Drept constituţional
Relaţii publice în administraţia publică
Drept administrativ
Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice
Economia și gestiunea sectorului public
Elemente de drept penal şi procedură penală
Drept civil
Dreptul financiar şi fiscal
Management
Managementul serviciilor publice
Baze de date
Comunicare în limba engleză/franceză I şi II
Instituţii şi politici europene
Demografie şi statistică socială
Elemente de urbanism
Educaţie fizică
Etica și deontologia profesională a funcționarului
public

Economia transportului urban
Tehnici şi metode ale adoptării deciziei
administrative
Sisteme administrative comparate
Dreptul Uniunii Europene
Marketing
Politici publice
Comunicare în administraţia publică
Contabilitatea instituţiilor publice
Achiziţii publice
Managementul resurselor umane
Dreptul muncii şi securităţii sociale
Audit intern
Etica şi deontologia profesională
a funcţionarului public
Fundamentele calităţii în sectorul public
Teoria sondajelor în administraţia publică
Economie regională
Managementul proiectelor
Planificarea dezvoltării regionale
Achiziții publice
Elemente de planificare strategică
în administraţia publică
Practica de specialitate
Pregătire pentru elaborarea lucrării de
licenţă

