
UNIVERSITATEA ARTIFEX 

Obiective ale Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti 
 

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor este o componentă importantă în 

formarea lor profesională. Participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi, 

ulterior, elaborarea lucrării de absolvire sunt elemente de bază în orientarea profesională. 

Cercul ştiinţific studenţesc este o modalitate extracuriculară şi voluntară de instruire a 

studenţilor cu interese ştiinţifice, care are drept scop principal aprofundarea cunoştinţelor şi 

formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică în domeniul Ştiinţelor Economice. Se creează, 

astfel, premisele pentru continuarea studiilor universitare în ciclul al doilea / al treilea de 

studii și dezvoltarea profesională continua în carieră. 

Cercurile ştiinţifice studenţeşti se organizează pe discipline/arii disciplinare, pe baza 

opţiunii libere a studenţilor. 

Şedinţele de cerc ştiinţific studenţesc au loc periodic şi aici se dezbat, pe bază de 

recenzii de carte, eseuri, referate, teme din programul de cercetare ştiinţifică studenţească 

propus de cadrul didactic coordonator / cadrele didactice coordonatoare. 

Realizarea unei recenzii, a unui referat sau eseu de calitate reprezintă un pas decisiv 

spre însuşirea corectă a deprinderilor necesare pentru: 

• conceperea şi realizarea de lucrări ştiinţifice pentru participarea la conferinţe, 

simpozioane şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti; 

• conceperea şi redactarea de articole pentru ziare şi reviste studenţeşti sau pentru 

publicarea în reviste ştiinţifice; 

• conceperea şi redactarea lucrării de licenţă (pentru studenţii din anul III de Studii 

universitare de licenţă) 

• conceperea şi redactarea lucrării de disertaţie (pentru studenţii din anul II de Studii 

universitare de master). 

 

În cadrul acestor cercuri se urmăreşte crearea unor conexiuni între aspectele teoretice 

şi cele aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenţilor să-şi publice lucrările 

în reviste. De asemenea, se urmăreşte ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate 

temelor alese pentru lucrările de licenţă / disertație, studenţii având astfel ocazia să prezinte 

în şedinţele cercurilor capitole din lucrările de licenţă / disertație. 

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti este valorificată şi prin participarea la 

conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti. 

 Bianual, în lunile mai şi decembrie, Universitatea “ARTIFEX” din Bucureşti 

organizează Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Cele mai interesante lucrări sunt 

publicate în revista ARTECO Journal. Socio-Economic Researches and Studies, editată de 

universitate, iar studenţii participanţi primesc diplome de merit. 

  



FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING 

 

PROGRAMUL CERCURILOR ŞTIINŢITICE STUDENŢEŞTI ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 2020-2021, SEMESTRUL II 

I. Cercul ştiinţific studenţesc „Modalități de perfecționare a managementului 

firmelor românești în contextul economic actual” 

Coordonatori Teme propuse Calendar întâlniri de 

lucru/Sala 

Cadre didactice coordonatoare:  

Conf. univ. dr. Sorin Gabriel Gresoi 

Conf. univ. dr. Cristina Elena 

Protopopescu 

Studenți responsabili:  

Croitoru Alexandru Ionuț (Facultatea 

de Management-Marketing, 

Management organizațional) 

Mititelu Cristina (Facultatea de 

Management-Marketing, 

specializarea Management) 

 

Abordări manageriale moderne 

pentru amplificarea competitivităţii 

şi performanţelor organizaţiilor 

româneşti 

 

 

 

 
30 martie 2021 – 

zoom/310, ora 1400 

 

 

08 aprilie 2021 – 

zoom/310, ora 1400 

 

20 aprilie 2021 - 

Zoom/310, ora 1400 

 

 

13 mai 2021 - 

Zoom/310, ora 1400 

 

 

Schimbarea organizaţională prin 

reengineering 

Rolul şi importanţa inovării în 

amplificarea potenţialului de 

viabilitate al sectorului IMM din 

ţara noastră* 

Studii privind influenţa culturii 

naţionale asupra practicilor de 

afaceri autohtone* 

Studiu asupra relaţiei dintre 

guvernarea corporativă, 

performanţele financiare ale 

firmelor si dimeniunea acestora 

 

  



 

II. Cercul ştiinţific studenţesc „Direcții majore de dezvoltare ale marketingului 

în contextul actual” 
 

Coordonatori Teme propuse Calendar întâlniri de 

lucru 

Cadre didactice coordonatoare: 

Conf. univ. dr. Andrei Buiga 
Lector univ. dr. Laurenţiu Stoenică 

Studenți responsabili: 

Pătrașcu Raluca Diana (Facultatea de 

Management-Marketing, Marketing și 

comunicare în afaceri) 
Enescu Georgiana Cristina 

(Facultatea de Management- 

Marketing, specializarea Marketing) 

Comunicarea în marketing – tendințe 
actuale 

22 martie 2021 – 
zoom, ora 1400 

https://us04web.zoom.us/j/715

28622386?pwd=WGs2a0RQcn

FiT1ZUMUV2NnJ1L0paUT09  

07 aprilie 2021 - 

Zoom/sala 207, ora 

1400 

https://us02web.zoom.us/j/868

22846626?pwd=emwzQlV0TX

N5ckFjck93Uyt2QjdrQT09 

21 aprilie 2021 - 

Zoom/sala 207, ora 

1400 

https://us02web.zoom.us/j/844

29253879?pwd=L1hZU084V

WMrUVBhTVNNSXpSam9v

Zz09 

05 mai 2021 - 

Zoom/sala 207, ora 

1400 

https://us02web.zoom.us/j/864

98754861?pwd=MTB4dGNRb

VcvbURibUMyU3hnUFlLQT0

9 

19 mai 2021 - 

Zoom/sala 207, ora 

1400 

https://us02web.zoom.us/j/857

33816157?pwd=cVd5OERTRz

dNS01lQ2l6emJzdHVvUT09 

 

Provocări de marketing în contextul 

redresării și rezilienței 

Marketing direct – abordare 

interactivă a consumatorului 

Marketingul locurilor 

Marketingul patrimoniului cultural 

Content marketing 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/71528622386?pwd=WGs2a0RQcnFiT1ZUMUV2NnJ1L0paUT09
https://us04web.zoom.us/j/71528622386?pwd=WGs2a0RQcnFiT1ZUMUV2NnJ1L0paUT09
https://us04web.zoom.us/j/71528622386?pwd=WGs2a0RQcnFiT1ZUMUV2NnJ1L0paUT09
https://us02web.zoom.us/j/86822846626?pwd=emwzQlV0TXN5ckFjck93Uyt2QjdrQT09
https://us02web.zoom.us/j/86822846626?pwd=emwzQlV0TXN5ckFjck93Uyt2QjdrQT09
https://us02web.zoom.us/j/86822846626?pwd=emwzQlV0TXN5ckFjck93Uyt2QjdrQT09
https://us02web.zoom.us/j/84429253879?pwd=L1hZU084VWMrUVBhTVNNSXpSam9vZz09
https://us02web.zoom.us/j/84429253879?pwd=L1hZU084VWMrUVBhTVNNSXpSam9vZz09
https://us02web.zoom.us/j/84429253879?pwd=L1hZU084VWMrUVBhTVNNSXpSam9vZz09
https://us02web.zoom.us/j/84429253879?pwd=L1hZU084VWMrUVBhTVNNSXpSam9vZz09
https://us02web.zoom.us/j/86498754861?pwd=MTB4dGNRbVcvbURibUMyU3hnUFlLQT09
https://us02web.zoom.us/j/86498754861?pwd=MTB4dGNRbVcvbURibUMyU3hnUFlLQT09
https://us02web.zoom.us/j/86498754861?pwd=MTB4dGNRbVcvbURibUMyU3hnUFlLQT09
https://us02web.zoom.us/j/86498754861?pwd=MTB4dGNRbVcvbURibUMyU3hnUFlLQT09
https://us02web.zoom.us/j/85733816157?pwd=cVd5OERTRzdNS01lQ2l6emJzdHVvUT09
https://us02web.zoom.us/j/85733816157?pwd=cVd5OERTRzdNS01lQ2l6emJzdHVvUT09
https://us02web.zoom.us/j/85733816157?pwd=cVd5OERTRzdNS01lQ2l6emJzdHVvUT09


III. Cercul ştiinţific studenţesc „Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în 

sectorul terțiar” 

Coordonatori Teme propuse Calendar întâlniri de 

lucru 

Cadre didactice coordonatoare:  

Prof. univ. dr. Cristian-Marian 

Barbu 

Conf. univ. dr. Anca-Mihaela Teau 

Studenți responsabili:  

Ristea Alexandru Iulian (Facultatea 

de Management-Marketing, 

Administrarea afacerilor în comerț, 

turism și servicii) 

Matei Andrea Valentina (Facultatea 

de Management-Marketing, 

specializarea Economia comerțului, 

turismului și serviciilor) 
 

Oferta cu produse tematice unicat pentru 

atragerea de turişti din ţările membre ale 

UE* 

 

 

 

11 martie 2021 – 

zoom, ora 14; 

 

01 aprilie 2021 – 

zoom, ora 14; 

 

22 aprilie 2021  

2021 – zoom, ora 

1400; 

 

13 mai 2021 – 

zoom, ora 1400; 

 

 

Ariile protejate-o formã de manifestare a 

ecoturismului în România 

Principalele evoluţii ale comerţului 

internaţional al României 

Eficienţa utilizării resurselor economice 

ale comerţului 

Mobile commerce; spre o nouă 

paradigmă a comerţului electronic 

Economia sectorului terţiar 

Indicatori relevanți pentru poziția 

macroeconomică a României 

Despre performanţă în managementul 

unei organizații 

Modalități de optimizare a 

managementului organizațiilor 

cooperatiste din sectorul terțiar  

* Teme de cercetare științifică recomandate de mediul de afaceri/stabilite prin consultarea stakeholderilor Universității 

 

 

Rector,        Decan,  

  



 

FACULTATEA DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE 

PROGRAMUL CERCURILOR ŞTIINŢITICE STUDENŢEŞTI ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 2020-2021, SEMESTRUL II 

I. Cercul ştiinţific studenţesc „Metode cantitative utilizate în analizele 

financiare” 

Coordonatori Teme propuse Calendar întâlniri 

de lucru 

Cadre didactice coordonatoare:  

Conf. univ. dr. Anghel Mădălina 

Gabriela 

Lector univ. dr. Iacob Ştefan Virgil 

Studenți responsabili:  

Nițu Alexandra Florina (Facultatea de 

Finanțe și Contabilitate, Management 

financiar-bancar și de asigurări) 

Nistor Florina Raluca (Facultatea de 

Finanțe și Contabilitate, specializarea 

Finanțe-Bănci) 

 

Modele de analiză a competitivității 

întreprinderilor mici și mijlocii și a 

cooperativelor în contextul 

dezvoltării regionale 

Diversificarea riscului prin 

investiții în portofoliu 

Analiza absorbţiei fondurilor 

comunitare - modele utilizate 

 

 

 

 

 

 

 

8 martie 2021 – 

zoom, ora 14; 

 

5 aprilie 2021 – 

zoom, ora 14; 

 

19 aprilie 2021 – 

zoom, ora 1400; 

 

10 mai 2021 – 

zoom, ora 1400; 

Modele de analiză a deciziilor 

financiar-economice în condiţii de 

risc 

Analiza riscului de țară si a riscului 

suveran 

Analiza influenței comerțului 

internațional asupra creșterii 

economice 

Analiza creșterii Produsului Intern 

Brut în termeni reali. Deflatarea 

indicatorilor macroeconomici 

Relația rentabilitate-risc în analiza 

activelor financiare 

Riscurile în procesul creditării. Căi 

de prevenire şi de acoperire a 

acestora 
Migrația, remitențele și efectele 

asupra produselor și serviciilor 

bancare 

Indicatori de performanță a 

activității bancare 

Strategii active de gestiune a 

portofoliilor 

 

  



 
II. Cercul ştiinţific studenţesc „Managementul sistemului informațional 

financiar-contabil” 

Coordonatori Teme propuse Calendar întâlniri 

de lucru 

Cadre didactice coordonatoare:  

Prof. univ. dr. Alexandru-Lucian 

Manole 

Lector univ. dr. Ana Carp 

Studenți responsabili:  

Ivan Mădălina (Facultatea de Finanțe 

și Contabilitate, Managementul 

sistemului informațional financiar-

contabil) 

Brădățeanu Ana Maria (Facultatea de 

Finanțe și Contabilitate, specializarea 

Contabilitate și informatică de 

gestiune) 

 

Sistemul fiscal şi impactul asupra 

realităţii financiar – contabile 
 

 

 

 

 

 

8 martie 2021 – 

zoom, ora 14; 

 

5 aprilie 2021 – 

zoom, ora 14; 

 

27 aprilie 2021 – 

zoom, ora 1400; 

 

12 mai 2021 – 

zoom, ora 1400 

Stabilirea unei structuri a veniturilor 

bugetare fiscale din punct de vedere 

financiar şi social şi identificarea de 

măsuri şi metode administrative 

pentru creşterea gradului de 

colectare a veniturilor bugetare 
Implementarea sistemelor 

informatice pentru consolidarea 

financiar - contabilă a grupurilor de 

interes economic* 
Abordări privind fundamentarea 

bugetului și execuția acestuia în 

cadrul unui sector de activitate 
Metode de control financiar şi de 

pilotaj al performanţei la nivelul 

întreprinderilor  mici şi mijlocii* 
Teorii, practici și tendințe noi în 

abordarea auditului financiar 

Sisteme informatice pentru 

managementul financiar-contabil al 

firmei* 

Impactul tehnologiilor 

informaționale asupra auditului 

sistemului decizional al entităților 

publice 

Raportarea financiară conform IFRS 

și independența auditorului 

financiar 
* Teme de cercetare științifică recomandate de mediul de afaceri/stabilite prin consultarea stakeholderilor Universității 

 

Rector,        Decan,  

 

 

 


