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Înscrie-te până pe 23 septembrie 2014



POLITICI FINANCIARE DE ÎNTREPRINDERE

Durata studiilor: 4 semestre Număr de credite: 120

Număr de locuri: 50 Formă de învăţământ: ZI 

Taxă de şcolarizare: 350 €/sem Taxă de înscriere: 100 RON

“Programul de masterat este conceput astfel încât să asigure 
cursanţilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru ocuparea 
unor posturi manageriale în domeniul financiar, în cadrul 
unor instituții din diverse domenii de activitate”

            Decan
    Conf.univ.dr. Florin VĂDUVA



Obiective
•	 Asigurarea pregătirii aprofundate pentru formarea abilităţilor necesare desfăşurării 

activităţilor manageriale şi de execuţie la nivel de întreprindere; 
•	 Dezvoltarea abilităţilor manageriale pentru analiza corectă şi aprofundată a realităţii 

financiare de la nivelul întreprinderilor, într-un mediu economic dinamic, prin intermediul 
cărora absolventul să fie capabil să reacţioneze corespunzător la diferitele situaţii cu care se 
confruntă în luarea deciziilor; 

•	 Cunoaşterea unor instrumente informatice moderne, bazate pe managementul informaţiilor 
la nivel de  întreprindere, utile în procesul decizional; 

•	 Acumularea de cunoştinţe în vederea elaborării şi implementării unor strategii şi politici 
care să îmbunătăţească eficienţa, eficacitatea şi competitivitatea întreprinderilor;

•	 Acumularea de noi tehnici, metode şi modele de gestiune, aferente domeniului finanţelor 
corporative, pentru creşterea nivelului de competitivitate al companiei; 

•	 Crearea unei reţele de parteneri profesionali, ca bază pentru creşterea oportunităţilor în 
carieră.

Perspective
•	 manager	financiar
•	 consultant	financiar
•	 analist	financiar
•	 consultant	fiscal
•	 evaluator	de	întreprinderi
•	 evaluator	de	active	financiare
•	 gestionar	de	portofoliu
•	 administrator	societate	comercială

Discipline studiate
•	 Proceduri juridice privind restructurarea, dizolvarea si lichidarea întreprinderii
•	 Politici financiare
•	 Microeconomie financiară
•	 Inginerie financiară
•	 Tehnologii informatice utilizate în mediul decizional I
•	 Raportul fiscalitate – contabilitate
•	 Reglementari procedurale fiscale
•	 Managementul documentelor si informaţiilor
•	 Tehnologii informatice utilizate în mediul decizional II
•	 Contabilitate managerială
•	 Întocmirea si prezentarea situaţiilor financiare
•	 Auditarea situaţiilor financiare la societăţile comerciale
•	 Diagnostic global strategic al firmei
•	 Guvernanţă corporativă
•	 Gestiunea trezoreriei
•	 Gestiunea portofoliului de titluri
•	 Indicatori financiari calculaţi pe baza conturilor naţionale
•	 Managementul prin bugete
•	 Practica de specialitate

•	 specialist	 în	 planificarea,	 controlul	 şi	
raportarea	performanţei	economice

•	 şef	birou/serviciu	financiar-contabilitate
•	 expert	financiar
•	 manager	relaţii	financiare	externe
•	 conducător	firmă	mică	–	patron	(girant)	în	

afaceri
•	 intermedieri	şi	alte	servicii	comerciale
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Detalii înscriere: 
•	 Admiterea în programele de studii universitare de master se organizează într-o singură sesiune:                                   

25 septembrie 2014;
•	 Înscrierile se fac în perioada 1 - 23 Septembrie 2014 la secretariatul Facultăţii de Finanţe-Bănci, 

Contabilitate şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, situat în Calea	Văcăreşti	
nr.189,	sector	4,	Bucureşti,	corp	M,	etaj	1; 

•	 Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar                 
2013-2014 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia 
de învăţământ, în care se menţionează media generală de la licenţă, mediile obţinute în anii de studii, 
termenul de valabilitate, precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

•	 Admiterea în ciclul de studii universitare de master se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
obţinute de candidaţi la admitere, în limita cifrei de şcolarizare aprobată pentru programul de studii 
respective; 

•	 Media generală la concursul de admitere în programele de studii universitare de master se calculează 
ca medie aritmetică între media/nota obţinută de candidat la examenul de licenţă şi nota obţinută la 
chestionarul de admitere 2014 pentru studii universitare de master; 

•	 Se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia indiferent de specializarea şi anul 
absolvirii; 

•	 Cursurile se vor deşfăşura după un orar care să permită cursanţilor să aibă şi un loc de muncă;

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate 
şi Administrarea Afacerilor
Calea Văcăreşti, nr.189, sector 4, Bucureşti

021-324.83.26
stiinte.economice@univ.utm.ro

www.utm.ro
www.facebook.com/utmsteco

Cariera ta de succes în companii de prestigiu!

 

•	 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original şi în copie legalizată;
•	 diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi copii legalizate;
•	 în cazul candidaţilor care sunt studenţi în ciclul de studii universitare de master la o altă facultate, diploma 

de licenţă şi suplimentul la diplomă în copii legalizate, însoţită de adeverinţa de student în care se precizează 
faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului.

•	 declaraţie pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de 
studii de master concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ superior care le oferă;

•	 certificat de naştere în copie legalizată;
•	 certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
•	 adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului, cu 

menţiunea apt pentru a urma studii superioare;
•	 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
•	 buletin de identitate/carte de identitate în copie.

Acte necesare la dosar: 


