Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN INDUSTRIE
Domeniul fundamental: Științe Inginerești
Contact:
Domeniul de master: Inginerie și Management
admitere-itmi@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Inginerie Tehnologică și Management Industrial
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. ing. Cristian PISARCIUC, pisarciuc.c@unitbv.ro
Competente și abilități dobândite:
 Capacitate superioară de analiză și sinteză a proceselor și fenomenelor specifice afacerilor
industriale;
 Capacitate de asumare a responsabilităților de înalt nivel și a riscurilor în luarea deciziilor în
condiții de maximă solicitare;
 Capacitate de a gestiona corect schimbările din
organizație;
 Abilități de rezolvare a conflictelor de muncă și de
menținere a unei stări normale, creatoare în
organizație;
 Capacitate de proiectare, de elaborare de
instrumente specifice și de implementare a
strategiilor manageriale;
 Capacitate de a inova și de a gestiona inovația.
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studiu de masterat Managementul afacerilor industriale, dimensionat pe exigențe
europene, își propune să asigure aprofundarea cunoștințelor și o pregătire de nivel înalt
absolvenților de studii universitare de licență, interesați de concepte, practici și soluții de
actualitate în acest domeniu, precum și dezvoltarea capacităților de cercetare științifică. Astfel,
absolvenții programului de studiu de masterat se pot consacra științific prin formarea doctorală în
cadrul domeniului. Programul de studii este structurat pe următoarele trasee de specializare /
trasee opționale: Managementul afacerilor industriale, Antreprenoriat și traseu opțional de
cercetare științifică, Strategii de management al afacerilor industriale.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenții acestui program de master sunt capabili să deruleze activități în toate categoriile de
organizații economice care dezvoltă proiecte de afaceri sau gestionează diverse activități în
domeniul productiv, comercial sau cel al prestărilor de servicii, dar și să contribuie la programe de
cercetare în domeniu, prin activitatea din perioada studiilor și/sau prin continuarea pregătirii prin
înscrierea în programele de studii doctorale în cadrul domeniului Inginerie și management.

