Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
SISTEME INFORMATICE INTEGRATE PENTRU AFACERI
Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale
Contact:
Domeniul de master: Informatică economică
admitere-seaa@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Științe Economice și Administrarea Afacerilor
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 180 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Cătălin MAICAN, maican@unitbv.ro.
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Analiza, proiectarea, implementarea de sistemelor informatice integrate;
 Previzionarea și simularea proceselor și fenomenelor economice și utilizarea produselor
informatice de asistare a deciziei;
 Proiectarea și execuția unui demers de audit și consultanță în domeniul sistemelor ERP;
 Elaborarea și utilizarea de strategii antreprenoriale moderne în domeniul afacerilor din
tehnologia informației.
Scurtă descriere a programului de studii:
Programul de masterat Sisteme informatice integrate pentru afaceri răspunde unor cerințe
acute ale societății și economiei românești pentru pregătirea de specialiști în domeniul
implementării și exploatării sistemelor informatice integrate, având baze atât în domeniul
informatic cât și cel economic. Aceasta permite absolvenților să participe și să gestioneze eficient
activități IT la nivelul firmei. Între disciplinele reprezentative studiate enumerăm: Sisteme
informatice integrate, Sisteme informatice pentru asistarea deciziilor, Managementul sistemelor
informatice, Tehnologii mobile, Modelarea și optimizarea deciziei economice, Data Mining,
Managementul cunoștințelor, Antreprenoriat și strategii de afaceri, Auditul sistemelor informatice,
E-Business. Activitățile se desfășoară de-a lungul a 4 semestre, dintre care 3 au activități didactice
iar ultimul semestru este dedicat pregătirii unui studiu de cercetare, parte din lucrarea de
disertație. Pentru activitățile didactice se folosesc calculatoare dotate cu software de ultimă
generație.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenții programului de masterat Sisteme Informatice Integrate Pentru Afaceri au
oportunități de angajare în următoarele domenii: consultant ERP, CRM, SCM, consultant în
informatică, manager proiect IT, programator, analist sisteme informatice integrate, dezvoltare
sisteme de tip depozite de date și Business Intelligence, dezvoltare aplicații data mining,
proiectant sisteme informatice, proiectare și administrare baze de date, testare aplicații
informatice (Quality Assurance), implementare și exploatare sisteme informatice integrate
comerciale și open source.
Succesul programului de studiu de masterat Sisteme Informatice Integrate Pentru Afaceri
se bazează pe rata extrem de mare de angajare în domeniul IT după absolvire.

