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Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea în considerare a notei acordate de comisia de 

evaluare (50%) şi a mediei examenului de licență (50%) 
 

Teme orientative ale eseurilor pentru admiterea la masterat : 
 

1. Internaţionalizarea afacerilor şi modalităţi de realizare a operaţiunilor de comerţ exterior: exportul 
direct şi indirect. 

2. Specificităţi ale promovării şi negocierii afacerilor internaţionale. 
3. Contractul de vânzare – cumpărare internaţională şi derularea operaţiunilor de export – import. 
4. Instrumente şi modalităţi de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale. 
5. Comerţul internaţional în contextul actualelor procese de regionalizare și globalizare. 
6. Particularităţi ale politicilor comerciale contemporane. 
7. Uniunea Europeană la confluenţă cu provocările secolului XXI. 
8. Analiza politicilor sectoriale ale Uniunii Europene pe axa deziderate – realizări.   

 

Eseul/proiectul trebuie să respecte următoarea structură: 
- Rezumat (max. 10 rânduri); 
- Cuvinte cheie (3-5 cuvinte); 
- Introducere; 
- Conţinut: 3-4 pagini (vor fi menţionate şi susţinute cu argumente 5 aspecte considerate relevante de 

către candidat, referitoare la tema aleasă); 
- Concluzii (max. 15 rânduri). 

 
Se recomandă formularea de către candidat a unor idei/interpretări originale, care vor fi apreciate şi notate în 
consecinţă în procesul de evaluare a lucrării. 
 
Condiţii de editare: 

 

 Formatul paginii este A4, iar marginea va fi de 2,5 cm stânga şi de 1,5 cm sus, dreapta şi jos; 

 Fontul utilizat în redactarea conţinutului va fi Times New Roman, mărime 12, spaţiat la 1,5 rânduri; 

 Fontul utilizat la notele de subsol şi/sau surse va fi Times New Roman, mărime 10, spaţiat la 1 rând; 

 Fontul utilizat la tabele, figuri şi grafice va fi Times New Roman, mărime 11, spaţiat la 1 rând; 

 Lucrarea va fi scrisă în limba română, obligatoriu cu diacritice şi paginată jos, în dreapta paginii (bottom 
of page, right). 

 
Persoană de contact: Prof.univ.dr.Valeriu Potecea, Decan, coordonator program, valeriu.potecea@rau.ro 


