Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
AFACERI INTERNAŢIONALE
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de licenţă: Economie și afaceri internaționale
admitere-seaa@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă
Coordonator program de studii: Prof. univ. dr. Liliana DUGULEANA, ldugul@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
Absolvenţii îşi vor dezvolta competenţe:
 Pentru realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private și publice în
domeniul afacerilor internaţionale;
 Negocierea și derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii pe pieţele internaţionale;
 diagnoza în domeniul afacerilor internaţionale în baza reglementărilor comunitare şi
naţionale specifice;
 Gestionarea bazelor de date în domeniul afacerilor internaţionale;
 Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale publice,
comunităţile locale şi regionale.
Scurtă descriere a programului de studii:
Obiectivul programului de studii este acela de a forma absolvenți capabili să ia decizii
oportune în timp real, în domeniul afacerilor internaţionale.
Planul de învăţământ al programului de studiu este structurat pe 6 semestre, cuprinzând
discipline ca: Negociere comercială internaţională, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior,
Comerţ internaţional şi politici comerciale, Dreptul comerţului internaţional, Burse de mărfuri şi
valori, Investiţii internaţionale, Marketing internaţional, Plăţi şi finanţări internaţionale,
Corespondenţă în două limbi străine. Toate cadrele didactice sunt doctori sau doctoranzi în
domeniile disciplinelor predate. Baza materială destinată programului de studii oferă posibilitatea
susținerii de cursuri, laboratoare și seminarii la standarde ridicate, fiind utilizate cele mai noi
metode de predare. Practica studenţilor se desfăşoara în firme de comerţ exterior, bănci şi agenţii
de turism.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenţii acestui program de studiu îşi pot continua studiile la masterat la programul de studii
„Relaţii economice internaţionale” sau la alte programe de master din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Adminstrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania din Braşov sau pot avea
următoarele perspective de angajare în ocupaţii ca: inspector, referent, consilier, cercetător în
relaţii economice internaţionale.

