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PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
 

„AFACERI INTERNAȚIONALE” 
 

Domenii de cercetare ştiințifică şi coordonatorii ştiințifici3 
ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

 
 
 
1. Afaceri   internaționale   (include   Tehnica   tranzacțiilor internaționale complexe, Negocierea 
afacerilor internaționale, Logistica transporturilor internaționale,  Etica în afacerile internaționale, 
Diplomație, Management internațional) 
 
Coordonatori științifici: 
Prof.univ.dr. Valeriu Potecea,  Prof.univ.dr. Eugen Dijmărescu, Lector univ.dr. Răzvan Mustea-Șerban, 
Lector univ. dr. Georgiana Surdu – Nițu, Lector univ. dr. Iuliu Ivănescu 
 
2. Economie şi Afaceri europene (include Politica de coeziune a UE, Economie aprofundată, Mediu 
internațional de afaceri) 
 
Coordonatori științifici: 
Prof.univ.dr. Dumitru Miron, Conf.univ.dr. Alexandru Ionescu, Lector univ.dr. Iuliu Ivănescu 
 
3.   Management & Marketing (include Management strategic, Politici şi strategii antreprenoriale, 
Managementul proiectelor, Tehnici de promovare a afacerilor) 
 
Coordonatori științifici: 
Prof.univ.dr. Doinița Ciocîrlan, Prof.univ.dr. Daniela Zirra, Lector univ.dr. Răzvan Mustea-Șerban, Conf. 
univ. dr Nicoleta Dumitru 
 
4. Gestiunea performanței   (include   Metode   cantitative   în   afacerile internaționale, Evaluarea 
investițiilor internaționale, Finanțe corporative aprofundate,  Finanțarea,   evaluarea  și   
fezabilitatea   afacerilor,   Contabilitate managerială) 
 
Coordonatori științifici: 
 
Prof.univ.dr. George Ionescu, Prof. univ. dr. Radu Despa, Conf. univ. dr. Iuliana Militaru, Conf. univ. dr. 
Olga Potecea 
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Notă: 
În vederea alegerii temei lucrării de licenţă, studenţii sunt rugaţi să completeze formularul ce poate fi 
obținut atât de la secretariatul facultății, cât și online, descărcat de pe site. 
 
Fiecare cadru didactic poate coordona maxim 25% din numarul studentilor inmatriculati la fiecare 
program de studii universitare de licenta, respectiv masterat, indiferent de numarul disciplinelor 
predate. 
 
Cererile avizate de coordonatorul ştiintific se vor depune la secretariatul facultăţii până la data 
de 13 decembrie 2019. Studenţii anului terminal care nu şi-au exprimat opţiunea până la data 
menţionată, vor fi repartizaţi din oficiu. 

 


