CURRICULUM
Semestrul I
Mediul european de afaceri

6 credite

Economie politică i ter ațio ală

6 credite

Marketing global

6 credite

Piețe și i stituții fi a iare

6 credite

Co u i are de afa eri î li
în context intercultural

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE RELA II ECONOMICE
INTERNA IONALE

a e gleză

6 credite

Politica de coeziune a Uniunii Europene

6 credite

Modelare e o o i ă

6 credite

Drept internațioal public

6 credite

Guver a ță e o o i ă europea ă

6 credite

Economie comparată

6 credite

Semestrul II

Semestrul III

I for ații suplimentare:
Facultatea de Relații Economice
I ter ațio ale
Programul de Masterat profesional
Eco o ie I ter ațio ală și
Afaceri Europene

Politici ale Uniunii Europene

6 credite

Creștere și dezvoltare e o o i ă

6 credite

Diplo ație e o o i ă

6 credite

Siste ul o er ial i ter ațio al

6 credite

Bd. Da ia 4 , Bu ureşti-1, Cod 010374
Tel:+4021-319.19.90; Fax: +4021-319.19.99

Relațiile exter e ale U iu ii Europe e

6 credite

http://www.eiae.ase.ro (în reconstructie)
Pentru detalii privind admiterea la programele de
asterat î cadrul ASE București, a se vedea:

Semestrul IV
Strategia și politi a fir ei î o text
european
Cer etare știi țifi ă și gâ dire reativă

8 credite
7 credite

Pra ti ă

15 credite

Stagiu pe tru ela orarea lu rării de
disertație

-

Total credite

120 credite

http://www.ase.ro/admitere2017/masterat20
17/index.asp

Director de studii: Conf. dr. Mirela DIACONESCU

OBIECTIVE
Progra ul de asterat este
oferi d o serie de ursuri e
spe ializarea u ui apital u
profesio al și știi țifi , î
actuale ale pieței ațio ale
umane.

orie tat ătre ex ele ță,
o tri uie la alifi area și
a foarte i e pregătit
o for itate u eri țele
și europene a resurselor

Obiectivele sale su t ur ătoarele:

Aprofundarea fundamentelor teoretice și a
rever erațiilor practice ale acestora la nivelul :
 climatului geo-economic i ter ațio al;
 politicilor,
i stituțiilor
și
afacerilor
europene;
 diplo ației, în general, și a celei economice
i ter ațio ale, în special.
 Dezvoltarea apa ității avansate de comunicare în
domeniul relațiilor i ter ațio ale;
 Fundamentarea, elaborarea și aplicarea politicilor
publice;
 Managementul a tivității firmelor în context
i ter ațio al și european.



COMPETENȚE PROFESIONALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferirea de co siliere î
do e iul relaţiilor
e o o i e i ter aţio ale.
Acordarea de co sulta ță în domeniul afacerilor
europene.
Desfășurarea de a tivități de cercetare în domeniul
economiei i ter aţio ale şi afa eri europe e.
Efectuare de expertize în domeniul economiei
i ter aţio ale şi afa eri europe e.
Efectuare de expertize în fundamentarea politicilor
publice.
Efe tuarea de expertiză î
fu da e tarea
managementului firmei în context i ter aţio al.

GRUP ȚINTĂ


A solve ții u diplo ă de li e ță sau e hivale tă ai
studiilor universitare.





Ca didații care își propun aprofundarea, la un înalt
nivel calitativ, a u oști țelor legate de provo ările
specifice unei economii i ter ațio ale înscrise pe
axele glo alizării și i tegrării europe e.
Ca didații care, după fi alizarea
asterului,
i te țio ează să urmeze un program de doctorat în
domeniul Economie și afaceri i ter ațio ale sau în
alte subdomenii ale ramurii Știi țe e o o i e.

ADMITEREA DIN IULIE 2017
CONDI II DE ÎNSCRIERE
Se pot înscrie a solve ții u diplo ă de li e ță sau
e hivale tă a esteia, i diferent de anul absolvirii
progra ului de li e ță. A esta tre uie să fi fost acreditat
sau autorizat să fu ționeze provizoriu, conform legii.
Nu ărul de locuri scoase la concurs este de 70, din care
35 de locuri la buget. Admiterea se face pe baza
rezultatelor o ţi ute la testul-grilă (di te atica și
bibliografia din Anexa 4 la Metodologia privind
orga izarea și desfășurarea o ursului de ad itere la
programele de studii universitare de masterat, anul
universitar 2017-2018) şi mediei examenului de
fi alizare a studiilor u iversitare de lice ă, în ordinea
des res ătoare a ediei generale de admitere, conform
art. 4, î orelaţie u opţiu ile pre izate de a didat la
î s riere şi î li ita lo urilor fi a ţate de la uget şi
taxă apro ate pe tru a ul u iversitar
7-2018.
Dosarul de concurs va cuprinde:
a) Ca didații care au absolvit programele de li e ță la
ASE - Bu urești, pro oția 2017, se înscriu pe baza
i for ațiilor din Baza de date a ASE; vor prezenta la
înscriere un dosar plic care va o ți e: adeveri ța
edi ală tip, opia ărții de ide titate, opia legalizată
sau ertifi ată o for
u origi alul a certificatului de
aștere și a ertifi atului de ăsătorie da ă e azul ,
bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, o
de larație pe propria răspu dere vezi art.21, pct. (1) din
Metodologie), 2 fotografii ¾, precizarea e-mailului și a
telefonului de contact.
b) Ca didații, alții decât cei de la punctul a), vor prezenta
câte un dosar plic o ți â d ur ătoarele do u e te:

diploma de lice ță sau e hivale tă , î origi al, copie
legalizată sau ertifi ată o for
u origi alul (pentru
a solve ții pro oției 2017, diploma de li e ță va fi
î lo uită de adeveri ța de absolvire cu examen de
li e ță, cu precizarea mediilor aritmetice ale anilor de
studii și a mediei examenului de li e ță); foaia atricolă
sau suplimentul la diploma de la programul de li e ță, în
original, î opie legalizată sau ertifi ată o for
u
originalul u ex epția a solve ților pro oției
7);
diploma de bacalaureat sau e hivale tă), în original, în
opie legalizată sau ertifi ată o for
u origi alul;
adeveri ță edicală eli erată de edi ul de fa ilie sau
de o altă u itate autorizată; certificatul de aștere în
opie legalizată sau ertifi ată o for
u origi alul;
certificatul de căsătorie î opie legalizată sau ertifi ată
conform cu originalul da ă este azul ; copie după
cartea de identitate; declarația pe propria răspu dere (cf.
art.21, pct. (2), lit..h din Metodologie); 2 fotografii ¾;
bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
precizarea e-mailului și a telefonului de contact.
Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018
este de 4500 RON/an pe tru etățe ii statelor e re
ale UE, Spațiului E o o i Europea și Co federației
Elveție e. Pe tru etățe ii străi i, alții de ât ei
e țio ați ai sus, sau etățe ii ro â i u rezide ță
per a e tă î străi ătate, taxa este prevazută î art.4
di Metodologia privi d orga izarea și desfășurarea
concursului de admitere la programele de studii
universitare de masterat, anul universitar 2017-2018.

GRAFIC DESFĂŞURARE CONCURS ADMITERE – 2017
Perioada de înscriere: 24-26 iulie (orele 8.00-16.00).
Afișarea repartizării pe săli pe tru susți erea testuluigrilă: 27 iulie. Susți erea testului-grilă și afișarea
rezultatelor: 28 iulie. Afișarea listei a didaților
repartizați la buget și taxă: 31 iulie. Depunerea
diplomelor de bacalaureat în original, a diplomelor de
lice ță/ adeveri țelor de a solvire și plata a ½ din taxa
a uală; depunerea cererilor de re u țare, restituirea, la
cerere, a dosarelor: 1-2 august (orele 09.00-16.00).
Afișarea listei a didaților ad iși pe locuri fi a țate de la
buget și taxă, ât și a celor respi și: 3 august.

