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POLITICI ECONOMICE EUROPENE 

Domeniul de studii: Economie 
Descriere 

Pregătirea în domeniul Politici Economice Europene răspunde interesului major manifestat de absolvenţii 
învăţământului superior faţă de noile provocări ale competenţei şi abilităţilor managerului firmelor industriale 
în condiţiile integrării europene şi globalizării. Studiile în acest domeniu asigură aprofundarea cunoştinţelor 
dobândite de absolvenţi la disciplinele economice, manageriale şi juridice în scopul lărgirii orizontului 
conceptual, a abilităţii şi aptitudinilor necesare fundamentării deciziilor în contextul economic contemporan. 
Absolvenţii vor avea cunostinte din sfera: 

• Politicilor economice şi al afacerilor europene; 

• Fundamentelor economice ale Uniunii Europene; 

• Politicilor monetare europene; 

• Managementului proiectelor europene; 

• Politicilor de dezvoltare  durabilă. 

 
Relevanța pentru piața muncii  

Studenții noștri provin din medii şi industrii diferite şi sunt atent selectați. Perspectivele diverse contribuie la 
calitatea programului nostru de master. Colaborarea cu colegii cu aceleaşi preocupări ştiinţifice pentru a 
genera noi idei și a schimba informații adaugă o valoare incomensurabilă experienței dumneavoastră de studiu 
și oferă un impuls extraordinar dezvoltării reţelei dumneavoastră de colaboratori. Facultatea noastră  are 
legături strânse cu principalii jucători globali din diferite industrii. Aceste legături vă ajută să creați noi conexiuni 
care să vă susțină dezvoltarea profesională. 10 serii au finalizat programul de master Politici Economice 
Europene, iar peste 70% dintre absolventii noştri lucrează în funcţii de conducere în companii importante din 
diverse industrii sau în administraţii locale, naţionale sau europene. Absolvenţii noştri sunt cunoscuţi pentru 
autenticitatea şi valoarea ideilor şi soluţiilor aduse în mediile profesionale în care lucrează. Comunitatea 
alumni a programului de master Politici Economice Europene este extrem de colaborativă, împărtăşind 
propriile experienţe profesionale cu noile serii de studenţi ale acestui program de master. 

Cod COR: 263105 / Denumire COR: consilier / expert / inspector / referent / economist în relaţii economice 
internaţionale 

 
Competențe obținute  

Competenţe profesionale : 
Programul îşi propune pregătirea şi perfecţionarea specialiștilor în domeniul politicilor economice europene 
ce vor putea activa în cadrul instituțiilor naționale sau europene. Absolvenţii vor fi capabili:  

• să înţeleagă modul de funcţionare a instituţiilor europene şi interacţiunea dintre instituţiile României 
şi cele ale Uniunii Europene; 

• să înţeleagă şi să aplice aspectele teoretice ale funcţionării structurilor administraţiei publice locale, 
centrale şi comunitare; 

• să îşi dezvolte abilităţile de a înţelege tendinţele din cadrul economic larg al spaţiului Uniunii Europene 
din care România face parte; 

• să îşi dezvolte competenţele de a elabora şi gestiona proiecte europene; 

• să folosească abilitățile antreprenoriale/manageriale pentru a negocia şi derula contracte externe. 
Competente transversale: 
La finalizarea programului de studii, absolvenții vor putea gestiona și transforma situații de muncă sau de 
studiu care sunt complexe, imprevizibile și necesită noi abordări strategice prin asumarea responsabilităţii 
pentru a contribui la cunoștințele și practicile profesionale și/sau pentru revizuirea performanței strategice a 
echipelor de lucru. Ei vor fi capabili:  

• să folosească diverse metode și instrumente pentru a comunica informații în mod eficient, pentru a 
descrie activitățile și a comunica rezultatele lor unui public specializat și nespecializat în contexte 
naționale și internaționale și societății în general; 

• să comunice cu structurile ierarhice superioare și cu echipa aflată în subordine; 

• să funcționeze ca lider al unei echipe care poate fi formată din persoane cu specializări și niveluri de 



calificare diferite; 

• să identifice și să aplice cele mai potrivite și relevante strategii de management a echipei aflate în 
subordine; 

• să se angajeze independent în procesul de învățare pe tot parcursul vieții; 

• să se informeze, să se documenteze și să interpreteze informații și date cel puțin într-o limbă de 
circulație internațională.   

 

Discipl ine (selecție)  

Economie managerială, Politici de ocupare în Uniunea Europeană, Macroeconomie şi economie globală, 
Tehnici cantitative în procesul fundamentării deciziilor, Contabilitatea firmei pe baza standardelor 
internaţionale de contabilitate, Investiţii în condiţii de risc şi incertitudine, Responsabilitate socială corporativă, 
Teoria economică a Uniunii Europene, Bănci şi pieţe financiare europene, Managementul proiectelor 
europene, Politici de dezvoltare durabilă, Audit financiar în instituţii publice, Strategiile financiare ale firmei. 

 
Teme de cercetare (selecție)  

 
• Investiții în condiții de risc și incertitudine în sectorul tehnologiilor noi  

• Analiza evoluției datoriei publice în Uniunea Europeană  
• Creşterea economică şi factorii determinanţi la nivelul Uniunii Europene  

• Analiza cost-beneficiu asupra infrastructurii de transport din România. Impactul economic și 
bunăstarea populației 

• Politica de dezvoltare regională în România 

• Implementarea regulamentului uniunii europene privind protecţia datelor cu caracter personal 

• Sistemul de reglementare a criptomonedelor la nivelul Uniunii Europene 

• Studiu comparativ privind impozitul pe venituri din salarii în Romania și în țările Uniunii Europene 

• Impozite, taxe locale și descentralizare fiscală 

• Analiza și evoluția microîntreprinderilor în contextul actual 

• Industria 4.0 şi impactul inteligenței artificiale asupra viitorului economiei 

• Metode și tehnici utilizate în auditul financiar. Studiu de caz 

• Educația în perspectiva dezvoltării durabile 

• Dezvoltarea umană in Uniunea Europeană. 
 

 

Alte informați i  de interes  

Cei mai mulţi dintre absolvenţii noştri au declarat că au beneficiat de o 
dublare a salariului în termen de trei ani de la terminarea studiilor de 
master. Probabilitatea mare de a beneficia de o creştere salarială este 
unul dintre motivele cel mai des invocate pentru înscrierea la un 
program de master și, chiar dacă acesta nu este principalul 
dumneavoastră motiv, este de natură să ofere un stimulent suplimentar. 
Este demonstrat statistic că absolvirea unui program de master va 
îmbunătăți perspectivele financiare ale absolvenților, în comparație cu 
persoanele care dețin doar o diplomă de licență. 
 
Limba de predare : Română 

Durata:  2 ani 

Contact:  faima.upb@gmail.com;  

Conf. dr. ec. Corina – Ionela DUMITRESCU: 
corina.dumitrescu@upb.ro; Telefon: 021.402.93.36 

Detali i :  
ht tp: / / fa ima.pub.ro/2018_Planur i_master /7 .Plan_PEE.p df  
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