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BUSINESS ADMINISTRATION AND ENGINEERING 
Domeniul de studii: Inginerie și management 

 
Descriere 

Programul de masterat Business Administration and Engineering funcționează de peste 25 de 
ani și a produs absolvenți care lucrează în poziții cheie din companii multinaționale sau naționale, 
unele pornite personal ca inițiative antreprenoriale. Programul se adresează absolvenților de 
facultăți din universități tehnice, universități generale sau academii de economie din România și din 
străinătate, care doresc să obțină cunoștințe economice și să-și completeze expertiza digitală pentru 
a face parte dintr-o afacere de succes. 
 
Relevanța pentru piața muncii  

Programul urmărește creșterea capacității analitice și de rezolvare a problemelor din domeniile 
economic, financiar și managerial, care se manifestă în companii în condițiile reale ale pieței 
globalizate actuale și care necesită soluții imediate și eficiente, cu un grad ridicat de complexitate și 
creativitate. 
 
Competențe obținute  

Pregătirea se axează pe două direcții – una economică și managerială și cealaltă digitală. 
Competențele obținute permit utilizarea eficientă a resurselor economice, succesul financiar și 
managerial în afaceri, precum și dezvoltarea profesională individuală. Studiile de administrare a 
afacerilor oferă studenților oportunitatea unei mai bune înțelegeri a mecanismelor pieței, asimilarea 
de noi concepte și tehnici, inclusiv de comunicare, iar cele de prelucrare a informațiilor, extragere și 
utilizare a cunoștințelor sunt esențiale pentru mediul economic de astăzi. 
 
Discipl ine (selecție)  

• Management of Information Systems 

• Strategic Management 

• Financial management 

• Project management 

• Technology Entrepreneurship 

• Prediction of System Evolution 
 
Teme de cercetare (selecție)  

• Analiza datelor in afaceri 

• Sisteme de recomandare 

• Folosirea IT in vânzări 

• Inițiative antreprenoriale 

• Modele de afaceri 

• Inovare și noi tehnologii 
 

Alte informați i  de interes  

Program de colaborare cu Østfold University 
College în Norvegia, continuare de studii cu 
doctorat în domeniul Inginerie și 
Management. 
 
Limba de predare : Engleză 

Durata:  2 ani 

Contact:  mbae@upb.ro 

Detali i :   

http://ing.pub.ro/en/education/master/mbae/ 

https://www.facebook.com/MBAE.UPB 

 
Proiect CITE -  Computing Innovation 

for Technology Entrepreneurship  
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