
 Cursuri – nivel Master: Catedra de Economie politică oferă următoarele masterate:  

 Afaceri Internaţionale - Masteratul Afaceri internaţionale se adresează în principal  

absolvenţilor specializării cu acest profil cu durata studiilor de 3 ani (licenţă Bologna) şi  

îşi propune să dezvolte competenţe specifice pentru munca de execuţie şi decizie în 

mediul de afaceri internaţional, caracterizat de interdependenţe globale, riscuri dar şi 

multiple oportunităţi; simultan se urmăreşte pregătirea adecvată pentru munca de 

cercetare ştiinţifică, de culegere şi prelucrare specilizată a informaţiilor necesare 

identificării şi valorificării oportunităţilor de afaceri economico-financiare specifice pieţei 

mondiale. Prin aplicaţiile şi studiile de caz specifice celor mai multe discipline din 

curriculă cât şi prin stagiile de practică ce se vor efectua la societăţi financiare şi bancare 

ori la societăţi de export import de bunuri şi servicii se urmăreşte formarea deprinderilor 

necesare muncii de economist specializat în iniţierea şi finalizarea de afaceri pe plan 

mondial  

 Dezvoltare Regională Durabilă – Masteratul este destinat formării de specialişti în 

problemele echilibrului şi dezvoltării regionale. Absolvenţii vor dobândi cunoştinţe solide 

privind strategiile care asigură creşterea şi dezvoltarea economică la nivel regional, rolul 

instituţiilor regionale în economia şi dezvoltarea regiunilor; masteratul asigură 

cunoaşterea instrumentelor specifice evaluării opţiunilor de politică regională precum şi 

pentru elaborarea unor planuri strategice de dezvoltare economică regională. Studiile de 

caz specifice se concentrează pe exemple de succes în implementarea unor instrumente şi 

iniţiative de politică locală şi regională. Practica va fi efectuată în instituţii publice sau 

private din domeniul specific, în scopul elaborării unor documentaţii tematice bazate pe 

date concrete pe care masteranzii le pot obţine, realizând astfel  implicarea lor directă  în 

procesul implementării proiectelor de dezvoltare regională. 
 Economia Mediului – Masteratul Economia mediului se adresează absolvenţilor  

nivel licenţă cu durata studiilor de 3 ani (licenţă Bologna) şi îşi propune formarea de 

specialişti în domeniul economiei mediului, un domeniu care devine din ce în ce mai 

important, şi care se dezvoltă foarte rapid odată cu procesul de integrare a României în 

structurile Uniunii Europene. Programul are ca ţintă formarea unor specialişti cu 

disponibilitate de a se integra în echipe complexe, în cadrul unei entităţi economice, sau a 

unor organisme regionale sau naţionale din domeniul protecţiei mediului; pe parcursul 



studiilor se urmăreşte dezvoltarea şi actualizarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative 

referitoare la modelele de organizare a activităţilor economice, sociale şi de mediu în 

conformitate cu principiile şi exigenţele dezvoltării durabile, formarea unor specialişti 

capabili să contribuie  la îmbogăţirea, dezvoltarea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor 

din domeniu; absolvenţii acestei specializări dobândesc competenţa de a efectua analize 

şi sinteze asupra potenţialului ambiental în corelaţie cu opţiunile de dezvoltare şi 

obiectivele strategice ale diferitelor zone. Masteratul urmăreşte formarea profesioniştilor 

conştienţi de mizele politicilor şi strategiilor legate de dezvoltarea teritorială, având în 

acelaşi timp preocuparea şi rolul de mediatori pe lângă actorii instituţionali din diferite 

regiuni, cu deschidere spre mediul înconjurător. 

 


