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PERSPECTIVE
PROFESIONALE
Absolvenții au posibilitatea să execute
o varietate de activități comerciale și
manageriale, activând în calitate de:
 Întreprinzător
 Manager
 Economist
 Coordinator de proiect
 Consultant/instructor
 Agent commercial
 Funcționar în instituțiile publice

OPORTUNITĂȚI
de continuare a studiilor

BUSINESS ȘI ADMINISTRARE

Program de studii reproiectat în
cadrul proiectului Erasmus plus
„Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and
Employability -PBLMD”
http://www.pblmd.aau.dk

BUSINESS și
ADMINISTRARE

Ciclul II, Masterat
 Programe de colaborare cu universități
din alte țări


BUSINESS
ADMINISTRATION

Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Cahul
or. Cahul
NOI ÎȚI OFERIM
Piața Independenței, nr.1
O ȘANSĂ!
+373 299 22481
www.usch.md

Facultatea de Economie, Inginerie și
Științi Aplicate

New!

DESPRE PROGRAM
Programul de studii Business și Administrare
are drept scop formarea specialiștilor cu o
pregătire universitatră (ciclul I, Licență) pentru
activități ce se referă la management, inițierea
și administrarea cu success a afacerilor, indifferent de mărime și domeniul de activitate,
precum și asociații necomerciale și în administrația publică

DURATA STUDIILOR:
3ani / 6 semestre

LIMBA DE INSTRUIRE:
Română/ Engleză

CREDITE DE STUDIU ECTS:
180

METODE DE PREDARE ÎNVĂȚARE

COMPETENȚE DOBÂNDITE

Programul de studii este bazat pe noile metode de

La finalizarea de studii absolventul va fi competent:
 Să demonstreze cunoștințe funcționale în domeniu;

predare-învățare centrate pe student, inclusiv:



învățarea bazată pe probleme (PBL), proiecte, lucru
în echipă, e-Learning, co-predare cu profesori din



universități străine

OPORTUNITĂȚI DE PRACTICĂ
Programul de studii prevede stagiu de practică în
anul II (practica de specialitate), proiectul economic
(proiect interdisciplinar și inter-universitar, elaborat
în grup de către studenți de la 6 universități) și stagiu de practică de specialitate și de cercetare
(elaborarea tezei de licență) prevăzut în anul III de
studii.

OPORTUNITĂȚI DE STUDII
PESTE HOTARE

Să resolve problem din domeniul administrării afacerilor;
Să comunice convingător și efficient, inclusive întro limbă de circulație internațională



Să ințieze și dezvolte o afacere;



Să asigure desfășurarea activităților în conformitate
cu legislația în vigoare;



Să utilizeze tehnologiile informaționale;



Să adopte decizii în condiții de risc și incertitudine;



Să utilizeze și gestioneze efficient resursele disponibile;



Să elaboreze și să coordoneze realizarea proiectelor;



Să aplice principiile, valorile și normele eticii profesionale.

30 de studenți, cu rezultatele academice bune, vor

TITLUL OBȚINUT:
Licențiat în științe economice

BAZA ADMITERII:
Diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii, diploma de studii superioare

studia 1 semestru (anul 2) la Universitatea Aalborg
din Danemarca sau Universitatea din Gloucesteeshire,
Marea Britanie. Mobilitatea va fi finanțată în cadrul
proiectului PBLMD -„Introducing Problem Based
Learning in Moldova: Toward Enhancing Students
Competitiveness and Employability” , Programul
ERASMUS+ al Uniunii Europene

CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Teoria economică I - II (microeconomia; macroeconomia) / Bazele managementului / Metode și Tehnici de
Management / Bazele antreprenoriatului / Bazele
contabilităţii / Finanţele întreprinderii / Dreptul afacerilor / Marketing / Managementul producţiei / Managementul resurselor umane / Managementul
riscurilor / Managementul aprovizionării / Managementul calității / Managementul inovaţional

Pentru mai multe informații despre
program, rugăm să vizitați
site-ul nostru:

http://feisa.usch.md/wp-content/
uploads/2016/11/plan-BA-zi.pdf

