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Domeniul de studii: Inginerie și management 
 
Descriere 

O întreprindere digitală se caracterizează prin conectivitate extinsă și prin integrarea proceselor și a 
capabilităților existente într-un mediu digital. Programul de studii de masterat „Managementul Întreprinderilor 
Digitale” pregătește specialiști capabili să recunoască oportunitatea de a utiliza tehnologiile digitale în 
întreprinderi dar și modul în care aceste tehnologii pot contribui la dezvoltarea durabilă a afacerilor. Acest 
program este organizat și acreditat conform standardelor naționale și europene de cea mai prestigioasă 
universitate din România, ceea ce facilitează recunoașterea studiilor la nivel internațional. Optând pentru 
acest program de masterat aveți garanția unui învățământ de calitate, beneficiind de facilități de învățare și 
cercetare performante, cadre didactice bine pregătite, cooperare strânsă cu mediul de afaceri, organizații 
studențești puternice, cazare, masă și activități sportive, acces la servicii medicale și sportive, servicii de 
consiliere, conexiune gratuită la internet, bibliotecă și posibilitatea de a participa la diferite workshop-uri. 

 
 
Relevanța pentru piața muncii  

Digitalizarea afacerilor poate contribui în mod semnificativ în viitor la crearea de locuri de muncă și la 
generarea de oportunități de afaceri. Din această perspectivă există o cerere reală pe piața muncii de 
specialiști capabili să înțeleagă și să utilizeze eficient tehnologiile digitale, atât din punct de vedere tehnic, 
cât și din perspectiva managementului afacerilor. Programul își propune să pregătească specialiști capabili 
să înțeleagă și să analizeze strategiile și procesele de afaceri din întreprinderi. Programul oferă o 
specializare căutată de angajatori pe piața muncii atât la nivel național, cât și internațional. Predarea în 
limba engleză este un atu pentru a avea acces la piața internațională a muncii. Dintre posibilele poziții ce pot 
fi ocupate in întreprinderi pot fi menționate următoarele: manager de inovare, manager, administrator baze 
de date, manager proiect, specialist îmbunătățire procese, manager îmbunătățire procese, consultant in 
management, specialist strategie industriala, specialist informații pentru afaceri, specialist e-Afaceri. 
 
Cod COR: 2149.2 / Denumire COR: applied research engineer 

 
Competențe obținute  

Acest program de studii oferă studenților posibilitatea de a asimila cunoștințe, abilități interdisciplinare și 
abilități pentru cei care au o pregătire tehnică și doresc să dobândească abilități complementare în domeniul 
managerial, precum și pentru cei care au o pregătire în domeniul economic sau managerial și doresc să 
dezvolte abilități în utilizarea tehnologiilor digitale.  

 
Discipl ine (selecție)  

Digital Marketing, Entrepreneurship, Financial Management, Business Process Modelling, Integrated Supply 
Chains and Logistics, Project Management, Enterprise Warehousing and Information Systems. 

 
Teme de cercetare (selecție)  

Activitatea de cercetare științifică constă în abordarea temelor din domeniul ingineriei și managementului. 
De exemplu, „Dezvoltarea strategiei de marketing digital pentru companiile de servicii”, „Impactul dezvoltării 
capitalului uman asupra procesului de digitalizare a întreprinderilor”, „Identificarea factorilor critici de succes 
pentru transformarea digitală a unei companii” și „Creșterea angajamentului și performanța echipelor prin 
intermediul jocurilor electronice (gamification)”. 

 
 
 
 



 

Alte informați i  de interes  

International Business Machines (IBM) este 
compania parteneră care susține programul și 
oferă studenților posibilitatea de a dezvolta 
lucrări de disertaţie în colaborare cu firme din 
industrie. Programul este derulat în colaborare 
cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare. De 
asemenea, acest program facilitează 
participarea studenților Erasmus. 

 
Limba de predare :  Engleză 

Durata:  2 ani 

Contact:  faima.upb@gmail.com; 

Prof. dr. eng. Gheorghe Militaru : 
gheorghe.militaru@upb.ro  

Telefon: 021.402.9336 

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