
 

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi 
Managementul Afacerilor 

 
 

BUSINESS ENGINEERING AND ENTREPRENEURSHIP /  

ANTREPRENORIAT ŞI INGINERIA AFACERILOR 

Domeniul de studii: Inginerie și management 
 

Descriere 

Programul oferă studenților o pregătire riguroasă în domeniul afacerilor, prin crearea unui mediu de învăţare 

dinamic ce susţine combinarea cunoaşterii academice cu abilităţile practice în vederea explorării noilor 

oportunităţi.  

 
Relevanța pentru piața muncii  

Programul de master asigură o specializare foarte căutată de angajatori pe piaţa muncii la nivel naţional şi 
internaţional, oferă o plajă largă de competenţe din domeniul antreprenoriatului, managementului afacerilor 
şi inovarii, absolvenții obținând toate informațiile de care au nevoie pentru a înființa și dezvolta o afacere.  
Printre companiile partenere amintim: IBM, BCR, BRD și Porsche Romania. 
 
Cod COR: 214139 / Denumire COR: auditor în managementul riscului 

 
Competențe obținute  

Programul de master furnizează competenţele şi abilităţile necesare înfiinţării propriei afaceri sau obţinerii 
unui loc de muncă mai bun, precum şi construirea unei cariere de succes într-un mediu de afaceri 
internaţional. 

 
Discipl ine (selecție)  

Marketing, Technology Entrepreneurship, Business Management, Financial Management, Business 
Strategy & Business Plan Model Development, Communication & Negotiation Techniques, Business Risks 
Analysis & Management, Leadership;   
 

 
Teme de cercetare (selecție)  

• Antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor  

• Leadership-ul, cultura organizațională și cultura managerială 

• Relația dintre satisfacție, motivație și performanță în muncă  

• Dezvoltarea durabilă prin responsabilitate socială 

 
 



Alte informați i  de interes  

Studenţii au acces la mobilităţi de studiu prin 
programele pe care FAIMA le derulează, dar și la 
un ecosistem antreprenorial care să le faciliteze 
interacțiunea cu antreprenori de succes. 
Programul de master este organizat şi acreditat 
conform prevederilor naţionale şi europene de 
către cea mai prestigioasă universitate din 
România, ceea ce facilitează recunoaşterea 
studiilor la nivel internaţional. Studenții au garanţia 
unei educaţii de calitate: facilităţi de învăţare şi 
cercetare performante, cadre didactice foarte bine 
pregătite, cooperare strânsă cu mediul de afaceri, 
organizaţii studenţeşti puternice, spaţii de cazare, 
masă şi activităţi sportive, acces la servicii 
medicale şi de consiliere gratuite și posibilitatea 
de a participa la diferite workshop-uri. 

 
Limba de predare : Engleză  

Durata:  2 ani 

Contact:  faima.upb@gmail.com; 
faima.upb@gmail.com; Sl.dr.ing Alexandra Ioanid: 
alexandra.ioanid@upb  

Telefon: 021.402.93.36 

Detali i :  http://faima.pub.ro/  
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