
DISCIPLINE STUDIATE 
 

             Semestrul 1: 
 Discipline obligatorii: 

• Contabilitate financiară 
• Baze de date 
• Marketing 
• Management 
• Econometrie 
• Engleză/Franceză/Germană pentru afaceri 
• Educaţie fizică 

 Discipline opţionale: 
• Fiscalitate 
• Previziune economică 
• Instituţiile şi economia UE 

  Semestrul 2: 
 Discipline obligatorii: 

• Medii de programare vizuală 
• Reţele de calculatoare 
• Pieţe de capital 
• Baze de date avansate 
• Contabilitate de gestiune 
• Engleză/Franceză/Germană pentru afaceri şi 

corespondenţă comercială 
• Practică de specialitate 

 Discipline opţionale: 
• Structuri de date 
• Managementul resurselor umane 
• Publicitate şi promovarea vânzărilor 

  Semestrul 1: 
 Discipline obligatorii: 

• Programare orientată pe obiecte 
• Analiza sistemelor informaţionale 
• Programare Internet 
• Gestiunea financiară a întreprinderii 

 Discipline opţionale: 

• Comunicare şi negociere în afaceri 
• Managementul proiectelor informatice 
• Sisteme informatice integrate 

 Discipline facultative: 

• Design multimedia 
  Anul Semestrul 2: 
 Discipline obligatorii: 

• Analiză economico-financiară 
• Afaceri electronice (e-Business) 
• Sisteme informatice pt. asistarea deciziilor 
• Proiectarea sist. informatice economice 

 Discipline opţionale: 
• Securitatea şi controlul sist. inf. economice 
• Sisteme inteligente în economie 
• Operaţiunile instituţiilor de credit 

CE ZIC ABSOLVEN
 

Anul I: Discipline comune tuturor specializărilor  

 Studentul este limitat 
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CE ZIC ABSOLVENȚII ? 
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Metodologia de admitere o g

DOMENIUL: 5TIINŢE ECONOMICE

Specializarea: Informatică Economică

Pe site

 IT independent consultant – UVT – Răzvan Stan 
Absolvent IE - FEAA, promoţia 2009 

 

Referent IT – UVT – Liviu Cabău 
Absolvent IE - FEAA, promoţia 2008 

 

Care este cea mai bună secție ? 
Nu există cea mai bună secție! 

 Fiecare are abilităţi într-un anumit  
domeniu şi  în acela se va descurca !!!   

Momentan lucrez pe proiecte 
 (site-uri web, aplicaţii economice) 

 pentru că îmi place să lucrez atât cât vreau 
 şi când vreau. 

Pe scurt, alegerea de a intra la  

Informatică Economică 
 a fost decizia care a schimbat totul. 

Dacă ar fi să mai fac o dată alegerea, 
 tot la IE aş veni, dar aş mai aduce cu mine 2-3 colegi. 

În prezent sunt angajat al UVT 
 ca prim loc de muncă, 

 iar ceea ce am acumulat la specializarea IE  
mi-a oferit o plajă largă de opţiuni şi 

 premisele de a-mi deschide şi dezvolta 
 propria afacere. 

Nu specializarea restricţionează un student. 
Studentul este limitat doar de limitele pe care el şi le impune.    

Nu gândi “la grămadă“! 
Interviurile şi angajările se fac personal,  

pe bază de competenţe. 

Consultant ERP – ITPS – Silviana Lupan 
Absolvent IE - FEAA, promoţia 2006 

 

Pentru mine, 
 a absolvi secţia Informatică Economică 

 a însemnat o autodepăşire, 
 fiind absolventă a unei clase de liceu 

cu profil filologic.  
Mi s-a deschis un nou orizont,  

depăşind graniţele ţării.  
Din prima lună am beneficiat de un salariu consistent,  

laptop şi training de perfecţionare în străinătate. 

INFORMATIC

Admiterea
 se desfăşoară

 

Facultatea de  

Economie şi de  

Administrare a  

Afacerilor 
 

ADMITERE 2011 
 

Metodologia de admitere o găsești pe site-ul facultății: 
www.feaa.uvt.ro 

 

DOMENIUL: 5TIINŢE ECONOMICE 
 

Specializarea: Informatică Economică 
� 30 de locuri fără taxă 
� 60 de locuri cu taxă 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

e site-ul specializării www.infoec.ro vezi de ce. 

alege 

INFORMATICĂ ECONOMICĂ! 

dmiterea în ciclul I – LICENȚĂ, 
desfăşoară pe specializări. 

 



MISIUNEA SPECIALIZĂRII: 

 

• Noi suntem veriga lipsă între : 
� lumea informatică  
� lumea economică. 

• Pregătim absolvenţii pentru a face faţă cerinţelor 
impuse de economia digitală şi a deveni 
specialişti cu rol cheie în efortul de informatizare 
a firmelor din România. 

• Ne-am aliniat, sub aspect curricular, la standardele 
universităţilor europene şi americane. 

IE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN LUME 

 

 

COMPETENŢE: 
• competenţe generale, fundamentale în domeniul 

economic, specifice nivelului operațional; 
• competenţe în domeniul IT şi BIS (sistemelor 

informatice pentru afaceri - Business Information 
Systems). 

Capacitatea de abordare interdisciplinară a proceselor, 
activităţilor economice, precum şi a tehnologiilor şi 
sistemelor informatice de susținere a acestora conduce la 
competențe specifice: 

• analiza, modelarea şi implementarea sistemelor 
informaţionale pentru afaceri; 

• administrarea bazelor de date; 
• proiectarea și implementarea site-urilor Web; 
• implementarea unor sisteme informatice integrate 

pentru afaceri; 
• managementul proiectelor de dezvoltare IT pentru 

mediul de afaceri. 

OPORTUNITĂŢI / CARIERE DE SUCCES 
Actualmente, pe piaţa forţei de muncă din ţara noastră, 
există un deficit important pentru categorii profesionale 
precum: 

• analist de sisteme informaţionale; 
• proiectant de sisteme informatice economice; 
• manager proiecte informaţionale în mediul de 

afaceri; 
• consultant şi/sau implementator de soluţii 

informatice integrate pentru gestiunea afacerilor; 
• proiectant de site-uri Web şi soluţii e-business; 
• administrator baze de date; 
• programator. 

 

 

 

Se estimează că, în următorii 20 ani, domeniul BIS  
(IT & Internet în general) va reprezenta un domeniu 
cu potenţial ridicat şi în România. 
 

INFORMATICA este unul din domeniile în care 
este aproape imposibil să prezici ce o să urmeze.  

De aceea îi fascinează pe mulți tineri – e greu 
să-ți și imaginezi cum o să contribui la evoluția ei,  

în ce fel îți va schimba viața – cu atât este mai atrăgător  

să iei parte la scrierea VIITORULUI. 
 

Dacă te-am convins, te așteptăm la 

INFORMATICĂ ECONOMICĂ (IE) 
 

de a pregăti economişti cu competenţe bine definite 
în domeniul tehnologiilor informaţionale şi al 
sistemelor informatice pentru mediul de afaceri. 

 

 Consultant SAP, Mexic– Ramona Leabu 
Absolvent IE - FEAA, promoţia 2006 

 

Am reuşit în Romania, am reuşit în Mexic 
 şi sunt convinsă că aş reuşi la fel de bine 

 în orice colţ de lume. (i totul datorită întâmplării 
 de acum câţiva ani * INFORMATICA ECONOMICĂ.  

De ce aş sfătui pe cineva să aleagă această secție? 
   Secţia IE nu te împiedică să fii ECONOMIST, 

dar îți dă şi o altă opțiune, aceea de a fi IT-ist; 
   Nu trebuie să fii foarte tehnic...înveți totul 

 în cadrul cursurilor şi laboratoarelor. Eu am învăţat!!! 


