Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de masterat
MANAGEMENTUL AFACERILOR (tip MBA)
Domeniul fundamental: Științe sociale
Contact:
Domeniul de master: Management
admitere-seaa@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă, cu taxă
Coordonator program de studii: Prof. univ. dr. Dorin LIXĂNDROIU, lixi.d@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Capacitatea de a conduce grupuri, procese şi/sau organizaţii, de a evalua situaţii şi de a lua
decizii sau a consilia luarea deciziilor; abilitatea de elaborare a unor studii şi proiecte
complexe, de specialitate;
 Capacitatea de proiectare, elaborare şi aplicare a strategiilor manageriale care să asigure
organizaţiei un înalt nivel de competitivitate pe piaţa internă şi externă;
 Aplicarea unor metode variate de management pentru a evalua şi fundamenta deciziile
manageriale;
 Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi comportament organizaţional.
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de studii a fost creat ca masterat complementar și aprobat de Ministerul
Educaţiei Naţionale începând cu anul universitar 2000-2001. A fost acreditat în 2009. Acest
program de studii a fost dezvoltat după modelul programelor MBA existente în oferta de educaţie
a multor universităţi din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii. Printre modulele
studiate enumerăm: Elemente de micro şi macroeconomie, Analize economice, Contabilitate
financiară şi managerială, Finanţe manageriale, Investiţii financiare, Managementul afacerilor şi
antreprenoriat, Managementul sistemelor informatice,
Managementul resurselor umane,
Managementul schimbării, Management strategic, Managementul proiectelor, Knowledge
Management, Tehnici cantitative în management, Dreptul afacerilor, Marketing, Metode de
gândire în afaceri, Comportament organizaţional, Comunicare organizaţională, Etică în afaceri,
Coaching pentru manageri, Proiecte europene.
Perspective după finalizarea studiilor:
Participanţii la acest program de masterat complementar sunt absolvenţi cu diplomă
obţinută la finalizarea studiilor universitare, indiferent de profil sau specializare (ingineri,
economişti, jurişti, matematicieni, informaticieni, filologi, sociologi, medici etc.). Acest masterat
răspunde unei cerințe manifestate la nivelul firmelor – de formare de specialişti în domeniul
management, indiferent de formarea iniţială, la nivelul studiilor de licenţă. Participanţii primesc
suportul de curs în format electronic şi/sau tipărit, acest lucru permiţând concentrarea pe
efectuarea unor analize şi studii de caz cu aplicabilitate directă în realitatea economică.
Succesul acestui masterat nu se bazează numai pe rezultatele obţinute şi realizările strict
academice ale celor 15 promoţii de absolvenţi, mediul economic fiind cel care validează
performanţele absolvenţilor noştri și oferă în acest mod cea mai eficientă reclamă pentru acest
program de masterat.

