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Nr. ________ din ____________ 2012 

 

 
Către, 

 

RECTORATUL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI 

 

Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 31.093 din 15.10.2012, vă comunicăm denumirea 

disciplinelor şi criteriile de admitere la master pentru anul universitar 2013-2014 

 

 
Domenii şi specializări - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ  

 
1. ADMINISTRARE ŞI COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ ÎN AFACERI 

 - în limbile română, engleză, franceză 

     Domeniul MANAGEMENT 

     

Criterii  de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

- certificat  de competenţă lingvistică (în limba engleză/franceză) 

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

   - 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris pe tema Profilul omului de afaceri în epoca globalizării 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

2. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII  

    Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
   - 50 % media examenului de licenţă 

   - 50 % nota examenului scris la disciplina Economie şi marketing în turism 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

3. Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE  

   Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
   - 50 % media examenului de licenţă 

   - 50 % nota examenului scris la disciplina Afaceri economice internaţionale – oportunităţi şi riscuri 
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Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

Notă: Examen comun la specializarea Afaceri internaţionale şi Managementul riscului în afaceri internaţionale. 

 

4. Specializarea AGROBUSINESS  

   Domeniul ECONOMIE 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Managementul agroalimentar şi al mediului 

 

 Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

5. Specializarea AUDITUL ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE  

     Domeniul CONTABILITATE 

 

Criterii de admitere 

1. Condiţie de înscriere: 

- certificat de competenţă lingvistică 

2. Modul de desfăşurare al admiterii 

- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % examen scris din următoarele disciplina Audit şi management  

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 
6.  Specializarea BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL 
    Domeniul FINANŢE 
     
Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică  
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
   - 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplinele: Management bancar; Pieţe financiare şi Gestiunea portofoliilor 
 
 Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 
- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 
7. Specializarea DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ  
   Domeniul ECONOMIE 
     
 Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică  
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris la disciplina Economie şi politici de dezvoltare 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

Notă: Examen comun la specializarea Dezvoltare regională durabilă şi specializarea Economia mediului. 
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8. Specializarea DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE  

  Domeniul CONTABILITATE 

    

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare  şi audit 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

9. Specializarea E-BUSINESS   

   Domeniul CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

  

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică 

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Elemente avansate de Informatică  Economică 

  

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

10. Specializarea ECONOMETRIE ŞI STATISTICĂ APLICATĂ  

    Domeniul CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Statistică descriptivă. 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

11. Specializarea ECONOMIA MEDIULUI  

     Domeniul ECONOMIE 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Economie şi politici de dezvoltare. 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

Notă: Examen comun la specializarea Dezvoltare regională durabilă şi specializarea Economia mediului 
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12. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT 

      Domeniul CONTABILITATE 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
   - 50 % media examenului de licenţă 

   - 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

13. Specializarea FINANŢE CORPORATIVE – ASIGURĂRI  

    Domeniul FINANŢE 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplinele Finanţele întreprinderii, Asigurări 

  

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

14. Specializarea FISCALITATE  

      Domeniul FINANŢE 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

   

 2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris la disciplina Finanţe publice 

 
Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 
15. Specializarea GESTIUNE FINANCIARĂ CORPORATIVĂ  – în limbile maghiară și engleză 
      Domeniul FINANŢE 
     
Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică 
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris în limba maghiară  la disciplinele Finanţele întreprinderii, Investiţii directe 

 
Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 
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16. Specializarea GESTIUNEA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR   

       Domeniul ECONOMIE 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică 

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului  scris la disciplina  Audit și management  

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

17. Specializarea INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT – în limba engleză 

     Domeniul MANAGEMENT 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) 

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplinele Management şi Tranzacţii economice internaţionale 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

18. Specializarea MANAGEMENTUL AFACERILOR – în limba maghiară 

     Domeniul MANAGEMENT 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

- certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă  

- 50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Management 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 
19. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL  
       Domeniul CONTABILITATE 
 
Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică  
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit 

 
Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 
- nota la susţinerea lucrării de licenţă 
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20. Specializarea MANAGEMENT INTERNAŢIONAL – în limba germană 
     Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 
     
Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică  (limba germană) 
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris în limba germană la disciplinele Management internaţional şi 

Managementul calităţii 
 
Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 
- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 
21. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR  
     Domeniul MANAGEMENT 
     
 Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică  
  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris la disciplinele Management, Managementul întreprinderilor mici şi 

mijlocii, Management strategic 
 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

22. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR – în limba engleză 

     Domeniul MANAGEMENT 

 

Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) 
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris la disciplinele Management, Managementul întreprinderilor mici şi 

mijlocii, Management strategic 
 
Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 
 
23. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR  – Sfântu  Gheorghe 
    Domeniul MANAGEMENT 
     
Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică 
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris la disciplinele Management, Managementul întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi Management strategic 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 



7 

 

24. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  

       Domeniul MANAGEMENT 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică 

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplinele Managementul firmei; Managementul resurselor umane 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

25.  Specializarea MANAGEMENTUL RISCULUI  ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE 

      Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică 

     2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina  Afaceri economice internaţionale – oportunităţi şi riscuri. 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

Notă: Examen comun la specializarea Afaceri internaţionale şi Managementul riscului în afaceri internaţionale. 

 

 
26. Specializarea SISTEME DE ASISTARE A DECIZIILOR ECONOMICE   
      Domeniul CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

 
Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică 
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media la examenul de licenţă 
- 50 % nota examenului scris la disciplina Elemente avansate de Informatică Economică 

  
Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 
- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

27. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING  

     Domeniul MARKETING 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

     2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Marketing 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

28. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING  - în limba maghiară 

     Domeniul MARKETING 

     

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 
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   - certificat de competenţă lingvistică 

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Marketing 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

 

Domenii şi specializări - ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ 

 

1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI   SERVICII  

   Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR 

 

Criterii de admitere: 

 1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică 

 2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
   - 50 % media examenului de licenţă 

   - 50 % nota examenului scris la disciplina Economie şi marketing în turism 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

2. Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE  

     Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
   - 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Afaceri economice internaţionale – oportunităţi şi riscuri 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

Notă: Examen comun la specializarea Afaceri internaţionale şi specializarea Managementul riscului în afaceri 

internaţionale. 

 

3. Specializarea AUDITUL ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE  

    Domeniul CONTABILITATE 

 

Criterii de admitere 

1. Condiţie de înscriere: 

- certificat de competenţă lingvistică 

2. Modul de desfăşurare al admiterii 

- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % examen scris din următoarele disciplina Audit și management  

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

4. Specializarea BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL 

   Domeniul FINANŢE 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  
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  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
   - 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplinele: Management bancar; Pieţe financiare şi Gestiunea 

portofoliilor 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

5. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT 

    Domeniul CONTABILITATE 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
   - 50 % media examenului de licenţă 

   - 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

6. Specializarea FINANŢE CORPORATIVE – ASIGURĂRI  

   Domeniul FINANŢE 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplinele Finanţele întreprinderii, Asigurări 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

7. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL  

    Domeniul CONTABILITATE 

 
Criterii de admitere: 
  1. Condiţie de înscriere 
   - certificat de competenţă lingvistică  
  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 

- 50 % media examenului de licenţă 
- 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

8. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR  

   Domeniul MANAGEMENT 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

   2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplinele Management, Managementul întreprinderilor mici şi 

mijlocii, Management strategic. 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 
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- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

9. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  

     Domeniul MANAGEMENT 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică 

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplinele Managementul firmei; Managementul resurselor umane. 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

10. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING  

     Domeniul MARKETING 

 

Criterii de admitere: 

  1. Condiţie de înscriere 

   - certificat de competenţă lingvistică  

    

  2. Modul de desfăşurare a admiterii: 
- 50 % media examenului de licenţă 

- 50 % nota examenului scris la disciplina Marketing 

 

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere: 

- nota obţinută la examenul scris 

- nota la susţinerea lucrării de licenţă 

 

 
Decan, 

Prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ 


