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1 . CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC 
 

1.1 Aspecte generale 
 
Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti funcţionează în baza Constituţiei, legislaţiei din domeniul educaţiei şi a celorlalte norme legale din 

România şi din Uniunea Europeană. 
Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti respectă principiile cuprinse în Declaraţia de la Lima asupra libertăţii academice şi autonomiei 

instituţiilor de învăţământ superior, în Declaraţia universală a drepturilor omului, în acordurile internaţionale privind drepturile omului semnate de 
România, în declaraţia de la Praga (2009), în declaraţia de la Budapesta-Viena (2010) şi în declaraţia de la Aarhus (2011) privind edificarea Spaţiului 
European al Învăţământului Superior şi a Spaţiului European al Cercetării, şi aderă la Magna Carta a Universităţilor Europene (Bologna 1999). 

În întreaga sa activitate profesională şi de cercetare, Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti se bazează pe următoarele principii: 
 principiul autonomiei universitare; 
 principiul libertăţii academice; 
 principiul răspunderii publice; 
 principiul asigurării calităţii; 
 principiul echităţii; 
 principiul eficienţei manageriale şi financiare; 
 principiul transparenţei; 
 principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic; 
 principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; 
 principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor; 
 principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor; 
 principiul centrării educaţiei pe student. 

În Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti nu sunt admise discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau 
religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege. 

Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru 
desfăşurarea normală a activităţilor academice, sociale şi culturale în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. 

În Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti învăţământul este cu taxă. Cuantumul taxei este stabilit de către Consiliul de Administraţie, conform 
legii. Universitatea are autonomie în stabilirea cuantumului taxelor şi, de asemenea, obligaţia să le comunice tuturor celor interesaţi, inclusiv pe site-ul 
universităţii. 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti funcţionează pe baza autonomiei universitare - în cadrul legal prevăzut de Constituţia României, Legea 
educaţiei naţionale şi în concordanţă cu Carta universitară. 

Autonomia Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti cuprinde: autonomia organizatorică şi funcţională, autonomia didactică şi ştiinţifică, 
autonomia financiară şi administrativă, autonomia jurisdicţională.  Competenţele şi responsabilităţile pe care le implică autonomia universitară la nivelul 
structurilor academice şi administrative sunt reglementate prin Carta universitară, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Autonomia universitară este garantată prin Constituţie. Libertatea academică este garantată prin lege. Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti se 
organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice, politice sau religioase. 

 
1.2. Regimul juridic de funcţionare 
 
Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a fost înfiinţată prin Legea nr.133 din 17 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 

436/24.05.2005, partea I, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de 
învăţământ, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6.  

Universitatea „ARTIFEX” nu desfăşoară activităţi didactice în alte locaţii din Bucureşti sau din ţară și organizează doar învăţământ cu frecvenţă. 
 

În cadrul Universităţii funcţionează următoarele structuri de învăţământ acreditate:  
 

a) Facultatea de Finanţe şi Contabilitate, cu predare în limba română:  
I. Studii universitare de licenţă, programele:  

o Finanţe şi Bănci; 
o Contabilitate şi Informatică de Gestiune. 

II. Studii universitare de master:  
o Management Financiar-Bancar şi de Asigurări; 
o Managementul Sistemului Informaţional Financiar-Contabil. 

 

b) Facultatea de Management-Marketing, cu predare în limba română: 
I. Studii universitare de licenţă, programele:  

o Management; 
o Marketing;  
o Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor. 

II. Studii universitare de master:  
o Management Organizaţional; 
o Marketing şi Comunicare în Afaceri; 
o Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii. 
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Domeniile și progrogramele de studii universitare de licență și master organizate de UAB 

Cod 
DFI 

Domeniul 
fundamental 

DFI 

Ramura 
de științe 

Domeniul de studii 
universitare de licență / 

masterat 

Program de studii 
universitare de licență 

Program de studii 
universitare de masterat 

40 Științe sociale   Științe 
economice 

Finanțe Finanțe și Bănci Management Financiar - 
Bancar și de Asigurări 

Contabilitate Contabilitate și 
Informatică de Gestiune 

Managementul Sistemului 
Informațional Financiar - 

Contabil 
Management Management Management Organizațional 

Marketing Marketing Marketing și Comunicare în 
Afaceri 

Administrarea Afacerilor Economia Comerțului, 
Turismului și Serviciilor 

Administrarea Afacerilor în 
Comerț, Turism și Servicii 

  
 
 
1.3. Conducerea universității și a celor două facultăţi  

 
 Rector: Prof. univ. dr. Alexandru Lucian Manole; 

 Prorector: Conf. univ. dr. Cristina-Elena Protopopescu; 

 Director general administrativ – Conf. univ. dr. Virginia Cucu; 

 Decan Facultatea de Finanţe şi Contabilitate – Conf. univ. dr. Andrei Buiga; 

 Prodecan Facultatea de Finanţe şi Contabilitate – Lect. univ. dr. Antoanela Giosan; 

 Director Departament Finanţe - Contabilitate – Conf. univ. dr. Cătălin Deatcu; 

 Decan Facultatea de Management - Marketing – Conf. univ. dr. Anca Mihaela Teau;  

 Prodecan Facultatea de Management - Marketing – Lect. univ. dr. Laurențiu – Florentin Stoenică; 

 Director Departament Management - Marketing – Conf. univ. dr. Sorin Gabriel Gresoi. 

 

1.4. Date de contact ale universității 
 
 Adresă: Str. Economu Cezarescu, nr. 47, Sector 6, Bucuresti; 

 Website: www.artifex.org.ro; 

 E-mail: universitate@artifex.org.ro; 

 Metrou: Stația Grozăvești sau Politehnica; 

 Autobuze:105, 136, 139, 236, 336, 601; 

 Troleibuze: 61, 62, 90, 91, 93; 

 Tramvaie: 1, 11, 35; 

 Telefoane: 021.316.61.67 / 021.316.61.68 / 021.316.61.69; 

 Fax: 021.316.61.68 / 021.316.61.69 

 Facebook:  https://www.facebook.com/universitateaartifex/ 

 

 

http://www.artifex.org.ro/


 
 

 

 
 

 
2. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂȚII ȘI ALE FACULTĂŢILOR 

 
2.1. Misiunea şi obiectivele Universității „ARTIFEX” din București 

 
Misiunea Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin: 

a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi al satisfacerii nevoii de 

competenţă a mediului socio-economic; 

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor economice, precum şi 

valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. 

Conform Cartei, misiunea Universităţii „ARTIFEX” implică asumarea unei responsabilităţi publice şi trebuie să aibă în vedere patru condiţii: 

nevoia şi cererea socială de absolvenți bine pregătiți, cu competențe specifice; competenţa instituţiei şi răspunsul ei faţă de cererea socială; 

responsabilitatea faţă de segmentul economic ce solicită pregătirea, necesită şi absoarbe cadrele pe care Universitatea le pregătește; responsabilitatea 

publică faţă de încrederea pe care o acordă cei ce solicită pregătirea superioară prin sistemul pe care Universitatea „ARTIFEX” îl propune. 

Pornind de la aceste condiţii, se defineşte Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti drept o instituţie de învăţământ superior şi cercetare, cu o 

structură distinct profilată, al cărei scop primordial este pregătirea cadrelor şi specialiştilor necesari conducerii şi organizării sectorului economico-social 

al cooperaţiei, al întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi altor domenii de activitate. 

 
2.2. Misiunea şi obiectivele Facultății de Finanțe și Contabilitate 

 
Facultatea de Finanţe şi Contabilitate ţinteşte, prin curricula universitară, să asigure studenţilor: 

- însuşirea noţiunilor fundamentale de care au nevoie specialiştii din domeniile de studii care intră sub incidenţa facultăţii, respectiv Finanţe şi 
Contabilitate; 

- formarea deprinderilor practice necesare specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul contabilităţii şi gestiunii patrimoniului, precum şi 
în domeniul financiar-bancar, al asigurărilor sau finanţelor publice centrale sau locale şi gestiunii financiare a patrimoniului entităţilor economice; 

- orientarea studenţilor spre sursele de informaţii, existente pe piaţă, referitoare la procesele financiar - bancare şi contabile, pentru documentare 
individuală; 

- însuşirea metodelor actuale şi de perspectivă de organizare şi conducere a contabilităţii  activelor şi pasivelor entităţilor economice, precum şi 
însuşirea metodelor actuale şi de perspectivă de organizare şi conducere a finanţelor şi instituţiilor financiar-bancare şi de asigurări; 

- însuşirea cunoştinţelor necesare conducerii şi exploatării sistemelor informatice aplicate în domeniul financiar-bancar şi / sau contabil; 
- înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management; 
- abilităţi de utilizare a echipamentelor informatice în executarea lucrărilor de specialitate; 
- capacitatea de organizare a sistemelor informatice folosite de diverse entităţi economice; 
- capacitatea de a înţelege şi elabora planuri financiare (bugete); 
- cunoştinţe solide şi abilităţi de comunicare şi de lucru în echipe şi în organizaţii economice şi social-culturale; 
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- capacitatea de a aplica şi integra cunoştinţele financiare, de contabilitate şi informatică de gestiune în managementul antreprenorial; 
- cele mai înalte standarde de integritate, etică şi conştiinţă socială; 
- folosirea simulărilor, a modelării matematice şi a altor metode moderne pentru însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice necesare luării 

deciziilor, pentru înţelegerea modului de conducere, organizare şi funcţionare a organizațiilor; 
- abilitatea de a lucra într-un mediu financiar-bancar şi / sau contabil internaţional şi multicultural. 

 

Realizarea misiunii presupune îndeplinirea unor obiective specifice, concretizate în: 
- Asimilarea standardelor occidentale de educaţie academică, ca fundament al formării unor profesionişti economico-financiar-bancari şi / sau 

contabili capabili să răspundă provocărilor integrării europene şi globalizării economice, ale europenizării şi internaţionalizării sistemului financiar-bancar 
şi al contabilităţii; 

- Integrarea educaţiei cu cercetarea ştiinţifică, ca premisă a dezvoltării unui corp profesoral de înaltă competenţă; 
- Continuarea reformei curriculare, în scopul asimilării standardelor occidentale în ciclurile de studii universitare; 
- Introducerea şi consolidarea Managementului Calităţii în programele educaţionale, în scopul întăririi avantajelor competitive; 
- Dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor, cu instituţiile publice şi cu organizaţiile profesionale în scopul ajustării permanente a ofertei 

educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al ameliorării formării profesionale a studenţilor; 
- Consolidarea specializărilor ciclurilor universitare de licenţă şi masterat şi creşterea prestigiului acestora în plan naţional şi internaţional. 
- Adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de angajare, după terminarea studiilor, atât prin formarea iniţială, cât şi prin 

programele de formare continuă; 
- Atragerea studenţilor cu un potenţial evident (pregătire, cunoştinţe, inteligenţă, interes, talent, vocaţie etc.); 
- Folosirea unor forme evoluate de transmitere a cunoştinţelor, bazate pe tehnologiile moderne, în paralel cu adoptarea de metode eficiente de predare 

(cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor specialişti cu experienţă în 
activitatea contabilă şi financiară); 

- Asigurarea posibilităţilor de perfecţionare a pregătirii absolvenţilor specializărilor ciclurilor universitare de licenţă şi masterat organizate de 
facultate. 

 

Aceste obiective sunt realizabile prin structura şi conţinutul planurilor de învăţământ, valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială 
modernă de care dispune instituţia, prin disciplinele de specialitate înscrise în planul de învăţământ ale programelor de studii, fapt ce conduce la realizarea 
unei culturi economice a viitorilor specialişti şi la integrarea acestora în viaţa economică. 

Obiectivele propuse sunt în consens cu Strategia de dezvoltare a Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti și cu Programul de management 
universitar al Rectorului Universității. Aceste obiective impun acţiuni concrete în domeniile: didactic, de cercetare și în colaborarea cu studenții, în baza 
unor măsuri manageriale adoptate în lucrul cu cadrele didactice, studenţii şi personalul administrativ. 

Toate informațiile referitoare la Facultatea de Finanțe și Contabilitate se regăsesc pe site-ul universității https://www.artifex.org.ro/.   
 

2.3. Misiunea şi obiectivele Facultății de Management-Marketing 
 

Facultatea de Management - Marketing ţinteşte, prin curricula universitară, să asigure studenţilor: 
- însuşirea noţiunilor fundamentale de care au nevoie specialiştii din domeniile de studii care intră sub incidenţa facultăţii, respectiv Management, 

Marketing, Administrarea Afacerilor; 
- formarea deprinderilor practice necesare specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul managementului, precum şi în domeniul 

marketing-ului, al turismului, comerțului și serviciilor; 
- orientarea studenţilor spre sursele de informaţii existente pe piaţă, referitoare la procesele de management și marketing în orice tip de organizație, 

pentru documentare individuală; 
- însuşirea metodelor actuale şi de perspectivă de conducere a activităților din cadrul entităţilor economice, inclusiv din domeniul serviciilor și 

turismului; 
- însuşirea cunoştinţelor necesare conducerii şi exploatării sistemelor de management aplicate în domeniul organizațiilor de producție și de prestări 

servicii; 
- înţelegerea şi aplicarea deciziilor de management; 
- abilităţi de utilizare a echipamentelor informatice în executarea lucrărilor de specialitate; 
- capacitatea de organizare a sistemelor informatice folosite de diverse entităţi economice; 
- capacitatea de a înţelege şi elabora planuri financiare (bugete); 
- cunoştinţe solide şi abilităţi de comunicare şi de lucru în echipe şi în organizaţii economice şi social-culturale; 
- capacitatea de a aplica şi integra cunoştinţele manageriale, comerciale și de marketing în cadrul managementului antreprenorial; 
- cele mai înalte standarde de integritate, etică şi conştiinţă socială; 
- folosirea simulărilor, a modelării matematice şi a altor metode moderne pentru însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice necesare luării 

deciziilor, pentru înţelegerea modului de conducere, organizare şi funcţionare a organizațiilor. 
 
 

Realizarea misiunii presupune îndeplinirea unor obiective specifice, concretizate în: 
- Asimilarea standardelor occidentale de educaţie academică, ca fundament al formării unor profesionişti din domeniul managementului, 

marketingului, serviciilor și turismului, capabili să răspundă provocărilor integrării europene şi globalizării economice, ale europenizării şi 
internaţionalizării sistemelor economice; 

- Integrarea educaţiei cu cercetarea ştiinţifică, ca premisă a dezvoltării unui corp profesoral de înaltă competenţă; 
- Continuarea reformei curriculare, în scopul asimilării standardelor occidentale în ciclurile de studii universitare; 

https://www.artifex.org.ro/
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- Introducerea şi consolidarea Managementului Calităţii în programele educaţionale, în scopul întăririi avantajelor competitive; 
- Dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor, cu instituţiile publice şi cu organizaţiile profesionale în scopul ajustării permanente a ofertei 

educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al ameliorării formării profesionale a studenţilor; 
- Consolidarea specializărilor ciclurilor universitare de licenţă şi masterat şi creşterea prestigiului acestora în plan naţional şi internaţional. 
- Adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de angajare, după terminarea studiilor, atât prin formarea iniţială, cât şi prin 

programele de formare continuă; 
- Atragerea studenţilor cu un potenţial evident (pregătire, cunoştinţe, inteligenţă, interes, talent, vocaţie etc.); 
- Folosirea unor forme evoluate de transmitere a cunoştinţelor, bazate pe tehnologiile moderne, în paralel cu adoptarea de metode eficiente de 

predare (cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor specialişti cu experienţă 
în derularea proceselor de management, marketing, inclusiv în domeniul turismului); 

- Asigurarea posibilităţilor de perfecţionare a pregătirii absolvenţilor specializărilor ciclurilor universitare de licenţă şi masterat organizate de 
facultate. 

Aceste obiective sunt realizabile prin structura şi conţinutul planurilor de învăţământ, valoarea şi experienţa corpului profesoral, baza materială 
modernă de care dispune instituţia, prin disciplinele de specialitate înscrise în planul de învăţământ ale programelor de studii, fapt ce conduce la realizarea 
unei culturi economice a viitorilor specialişti şi la integrarea acestora în viaţa economică. 

Obiectivele propuse sunt în consens cu Strategia de dezvoltare a Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti și cu Programul de management 
universitar al Rectorului Universității. Aceste obiective impun acţiuni concrete în domeniile: didactic, de cercetare și în colaborarea cu studenții, în baza 
unor măsuri manageriale adoptate în lucrul cu cadrele didactice, studenţii şi personalul administrativ. 

Toate informațiile referitoare la Facultatea de Management-Marketing se regăsesc pe site-ul universității https://www.artifex.org.ro/.   

 

3. ADMITEREA 2021 
 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti are elaborată o politică proprie de recrutare și de admitere a studenților, pe care o aplică în mod 
transparent și riguros, respectând principiul egalității șanselor tuturor candidaților, fără nici o discriminare.  

Admiterea la studiile universitare de licență și de master (proceduri, termene, condiții de înscriere, desfășurare etc) este descrisă în „Metodologia 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă și de master pentru anul universitar 2021-2022, 
în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti” care, alături de cifra de școlarizare, sunt publicate pe site-ul UAB cu cel puțin șase luni înainte de data 
examenului de admitere, cât și în broșuri/pliante - https://www.artifex.org.ro/oferta-educationala/.  

 Admiterea se face în limita capacitații de școlarizare stabilite de ARACIS și publicate în H.G. din anul curent, cu respectarea standardelor 
ARACIS specifice. 

 
CIFRA DE ȘCOLARIZARE A UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022  

 
PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

     
FACULTATEA DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE  

Nr.crt. Domeniul de studii 
universitare de licență Program de studii universitare de licenţa Forma de învățământ Cifra de şcolarizare 

(conform HG nr. 403/2021) 
1 Finanțe Finanţe şi Bănci Învățământ cu frecvență 90 
2 Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune Învățământ cu frecvență 90 

      
FACULTATEA DE MANAGEMENT – MARKETING  

Nr.crt. Domeniul de studii 
universitare de licență Program de studii universitare de licenţa Forma de învățământ Cifra de şcolarizare 

(conform HG nr. 403/2021) 
1 Management Management Învățământ cu frecvență 180 
2 Marketing Marketing Învățământ cu frecvență 150 
3 Administrarea afacerilor Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor Învățământ cu frecvență 120 

 
 
 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
     

FACULTATEA DE FINANŢE ŞI CONTABILITATE  

Nr.crt. Domeniul de studii 
universitare de master Program de studii universitare de master Forma de învățământ Cifra de şcolarizare 

(conform HG nr. 385/2021) 
1 Finanțe Management Financiar, Bancar şi de Asigurări Învățământ cu frecvență 50 

2 Contabilitate Managementul Sistemului Informaţional 
Financiar - Contabil Învățământ cu frecvență 50 

     
FACULTATEA DE MANAGEMENT – MARKETING 

Nr.crt. Domeniul de studii 
universitare de master Program de studii universitare de master Forma de învățământ Cifra de şcolarizare 

(conform HG nr. 385/2021) 
1 Management Management Organizaţional Învățământ cu frecvență 75 

https://www.artifex.org.ro/
https://www.artifex.org.ro/oferta-educationala/
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2 Marketing Marketing şi Comunicare în Afaceri Învățământ cu frecvență 75 

3 Administrarea afacerilor Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi 
Servicii Învățământ cu frecvență 50 

 
 

I. Admiterea la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2021-2022 
Înscrierea pentru admiterea la ciclurile de studii universitare de licenţă se realizează în perioada 01.07.2021 – 24.09.2021. 

Admiterea la studiile universitare de licenţă se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie aritmetică simplă între 

media obţinută la examenul de bacalaureat şi media anilor de studii din perioada liceului. Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. Media generală minimă de admitere la studiile universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci).  

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de 

studii universitare de licenţă în parte. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie generală de admitere, departajarea acestora se va 

face prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii: 

• nota la prima probă scrisă a bacalaureatului; 

• nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului; 

• nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului. 

Media generală obţinută de candidaţi la admitere este valabilă pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității „ARTIFEX” din 

Bucureşti. 

 Rezultatele concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenţa se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, menţionându-se data şi ora afişării, precum şi pe site-ul web al instituţiei (www.artifex.org.ro).  

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate sau un document echivalent, pe baza 
următoarelor documente: 

• diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie conform cu originalul;  
• foaia matricolă sau un document echivalent cu aceasta, din care să rezulte media anilor de studii, în original şi copie conform cu originalul; 
• certificatul de naştere, în original şi copie conform cu originalul;  
• certificatul de căsătorie, în original şi copie conform cu originalul (dacă este cazul);  
• documentul de identitate (copie);  
• adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru învățământ superior;  
• trei fotografii de dimensiune 3/4;  
• chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;  
• contractul - cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare; 
• fișa de înscriere, completată electronic și semnată de candidat, la momentul înscrierii; 
• dosar plic. 
 

Concursul pentru admiterea la studii universitare de licenţă se desfăşoară într-o singură sesiune, în perioada a 27.09.2021 – 28.09.2021. 

 
II. Admiterea la programele de studii universitare de master, anul universitar 2021-2022 
Înscrierea pentru admiterea la ciclurile de studii universitare de masterat se realizează în perioada 01.07.2021 – 24.09.2021. 

Admiterea la studiile universitare de masterat se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie aritmetică între media 

obţinută la examenul de licență şi nota obținută pe baza fișei de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu, conform tematicii și bibliografiei 

prevăzute în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă și de master pentru 

anul universitar 2021-2022, în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti”. Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

Media generală minimă de admitere la studiile universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6 (șase).  

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare domeniu de 

masterat în parte. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie generală de admitere, departajarea acestora se va face prin aplicarea 

succesivă a următoarelor criterii: 

• nota obținută pe baza fișei de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. 

• media examenului de licență. 

• media anilor de studii aferenți ciclului I de studii universitare (licență). 
 

Media generală obţinută de candidaţi la admitere este valabilă pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universității „ARTIFEX” din 

Bucureşti. 

 Rezultatele concursului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, menţionându-se data şi ora afişării, precum şi pe site-ul web al instituţiei (www.artifex.org.ro).  

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate sau un document echivalent, pe baza 
următoarelor documente: 

• diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie conform cu originalul;  

http://www.artifex.org.ro/
http://www.artifex.org.ro/
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• suplimentul la diploma de licență/foaia matricola sau un document echivalent cu acestea, în original şi copie conform cu originalul; 

• certificatul de naştere, în original şi copie conform cu originalul;  

• certificatul de căsătorie, în original şi copie conform cu originalul (dacă este cazul);  

• documentul de identitate (copie);  

• adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru învățământ superior;  

• trei fotografii de dimensiune 3/4;  

• chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;  

• contractul - cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare; 

• fișa de înscriere, completată electronic și semnată de candidat, la momentul înscrierii; 

• dosar plic. 
 

Concursul pentru admiterea la studii universitare de masterat se desfăşoară într-o singură sesiune, în perioada 27.09.2021 – 28.09.2021. 
 

4. CODUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENŢILOR 
  
 Conform prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti, precum şi ale prevederilor din 
Carta universitară, „Studenţii sunt membri cu drepturi depline ai comunităţii universitare, fiind parteneri în managementul Universităţii „ARTIFEX” din 
Bucureşti, inclusiv în procesul de asigurare a calităţii activităţii”.  

Întreaga activitate studenţească este reglementată de principiile prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și de Carta Universității, respectiv: 

• Principiul nediscriminării – în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea instituţiei; orice discriminare directă sau 
indirectă faţă de studenţi sau studente este interzisă;  

• Principiul dreptului la asistenţă şi servicii complementare gratuite în Universitate – exprimat prin: consilierea şi informarea studentului de către 
cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laborator; consilierea psihologică; acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice; 
acces la datele referitoare la situaţia şcolară personală;  

• Principul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituţiilor de învăţământ superior sunt luate cu participarea reprezentanţilor 
studenţilor; 

• Principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să îşi exprime liber opiniile academice, în cadrul instituţiei de învăţământ în 
care studiază;  

• Principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul 
parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii; 

Calitatea de student în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti se dobândeşte prin admiterea la un program de studii universitare de licenţă 
sau master, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contractul de studii încheiat între student şi Universitate în urma admiterii la un program de studii universitare de licenţă sau master se poate  
modifica doar prin încheierea unui nou contract sau a unui act adiţional la contract. 
 Studenţii au dreptul să înfiinţeze, în Universitate, ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, organizaţii, precum şi publicaţii, 
conform legii. 

Studenţii reprezentanţi sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, la nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de 
studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi al Universităţii. Ei sunt, de drept, reprezentanţi legitimi ai intereselor studenţilor, la nivelul comunităţii academice. 
Conducerea Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti nu se implică în organizarea procesului de alegere a reprezentanţilor studenţilor. Statutul de student 
reprezentant nu poate fi condiţionat de către conducerea Universităţii. 

Studenţii sunt reprezentaţi în toate structurile decizionale, deliberative şi consultative din Universitate şi au dreptul să îşi aleagă reprezentanţii în 
structurile de conducere ale Universităţii, conform legii, în Senatul universitar şi în consiliile profesorale. Studenţii au cel puţin un reprezentant în comisia 
de etică şi deontologie profesională universitară, de cazări, de asigurare a calităţii, precum şi în alte comisii cu caracter social. 

 

DREPTURILE STUDENTULUI 
a) Să beneficieze de prevederile Legii educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale Cartei Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti şi 

Regulamentelor Universităţii; 
b) Să aibă acces neîngrădit la hotărârile luate de către structurile de conducere ale facultăţilor şi UNIVERSITĂŢII;  
c) Să aibă dreptul la liberă alegere a cursurilor şi specializărilor, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ; 
d) Să fie informat, în primele ore de curs, în legătură cu fișa disciplinei, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi 

modalităţile de evaluare şi examinare; 
e) Să aibă dreptul de proprietate intelectuală asupra diverselor lucrări/materiale publicate pe parcursul programului de studiu în care este înmatriculat; 
f) Să beneficieze de mobilitatea programelor de studii, în conformitate cu regulile creditelor transferabile; 
g) Să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, sala de sport, precum şi 

celelalte spaţii sau servicii puse la dispoziţia sa de către UNIVERSITATE; 
h) Să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică a cadrelor didactice, cursurilor, seminariilor şi lucrărilor practice; 
i) Să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi cultural-sportive; 
j) Să aleagă şi să fie ales în structurile consultative, deliberative şi de conducere de la nivelul facultăţilor şi al UNIVERSITĂŢII, în conformitate cu 

legislația în vigoare și regulamentele interne ale UNIVERSITĂȚII; 
k) Să facă parte din organizaţii studenţeşti; 
l) Să beneficieze de servicii de informare şi consiliere academică, profesională şi socială; 
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m) Să beneficieze de cazare, în condiţiile legii şi ale regulamentelor interne ale UNIVERSITĂŢII; 
n) Să beneficieze de protecţie în spaţiul universitar din partea autorităţilor responsabile cu ordinea publică. Protecţia este solicitată de către orice student 

membru al comunităţii universitare; 
o) Să primească toate actele de studii, precum şi cele care atestă statutul de student, conform prevederilor legale; 
p) Să beneficieze de alte drepturi şi libertăţi prevăzute în Carta Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti şi în alte reglementări interne; 
q) Să se poată reînscrie la programe de studii oferite de UNIVERSITATE, doar în condiţiile achitării debitelor datorate acesteia, în cazul în care a fost 

exmatriculat din UNIVERSITATE; 
r) Alte drepturi  prevăzute de legislația în vigoare. 

Exerciţiul drepturilor STUDENTULUI nu poate aduce atingere procesului de învăţământ. 
 

OBLIGAŢIILE STUDENTULUI 
a) Să achite taxele stabilite de Consiliul de Administrație al Universităţii „ARTIFEX” din București; 
b) Să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar şi laborator, precum şi la verificările periodice prevăzute în planurile de învăţământ 

(curriculum); 
c) Să întocmească şi să susţină proiectele şi probele practice; 
d) Să promoveze formele de evaluare a cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de graficul activităților; 
e) Să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, precum şi faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ al Universității; 
f) Să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia sa de către UNIVERSITATE; 
g) Să respecte prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare. 
h) Să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi de apărare civilă; 
i) Să nu fumeze în spaţiile UNIVERSITĂŢII, cu excepţia locurilor amenajate în acest scop. În caz contrar, va suporta sancţiunile stabilite în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 
j) Să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti; 
k) Să respecte orice alte obligaţii prevăzute în Carta Universitară şi în alte reglementări interne. 
l) Să achite penalităţile de întârziere la plata taxelor şcolare; 
m) Să își verifice situația școlară și situația taxelor achitate, la sfârșitul fiecărui semestru; 
n) Să depună diploma de bacalaureat / licență, în original și copie, precum și celelalte documente precizate de legislația în vigoare și de Metodologia 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă și de masterat pentru anul universitar 2021-
2022, în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti; 

o) Să încheie cu UNIVERSITATEA, înainte de data începerii fiecărui an universitar, contractul anual de studii, care constituie act adițional la Contractul 
de  școlarizare și cuprinde disciplinele opționale pe care STUDENTUL se obligă să le parcurgă şi numărul de credite aferent fiecăreia dintre aceste 
activităţi, condițiile de promovabilitate, diverse taxe etc.; 

p) Pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de gratuitate la transportul feroviar intern, conform prevederilor legale în vigoare, 
STUDENTUL trebuie să fie de acord cu prelucrarea datelor personale, care demonstrează statutul de student înmatriculat. 

 

5. TAXE ŞCOLARE ŞI BURSE     
                    

 Taxa pentru înscrierea la concursul de admitere 2021, la programele de studii universitare de licență și master, este de 100 lei. Taxa de înscriere se 
plăteşte la casieria Universităţii „ARTIFEX” din București.  
 După înmatricularea în anul I, taxa de înscriere achitată nu se returnează.  

Sunt scutite de obligația achitării taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:  
• copiii personalului didactic aflat în activitate. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din 

sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de la plata acestor taxe 
se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte 
calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic 
se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii. 

• candidaţii proveniţi din Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de 
înscriere, respectiv o adeverinţă în original de la centrul de plasament. 

• copiii angajaţilor Universităţii „ARTIFEX” din București. 

În Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti învăţământul este cu taxă. 
Studenţii anului I de la programele de studii universitare de licenţă învaţă gratuit. În cazul retragerii sau al nepromovării oricărui an 

universitar, studentul este obligat să plătească taxa de şcolarizare aferentă anului I de studiu.  
Studenţii Universităţii „ARTIFEX” beneficiază de burse şi alte forme de sprijin material, conform prevederilor Regulamentului privind acordarea 

de burse şi alte forme de sprijin material, precum şi de alte ajutoare sociale pentru studenţi. Studenţii care obţin la sfârşitul primului an universitar o medie 
peste 9.50, primesc burse sub forma scutirii de plata taxei de şcolarizare pentru anul doi de studii universitare de licență. De asemenea, studenţii care obţin 
la sfârşitul anului doi de studii universitare de licență media peste 9.50, primesc burse sub forma scutirii de plata taxei de şcolarizare pentru anul trei de 
studii universitare de licență.  

Pe parcursul anilor de studiu următori nu se acordă scutiri de taxe de şcolarizare pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare 
de licenţă sau de master.  

Taxa şcolară pentru anii universitari se stabileşte de Consiliul de Administraţie al Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti.  
Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență pentru studenții promoției 2021 – 2024 este următoarea: 

 Anul 1:  GRATUIT (cu condiția finalizării studiilor); 
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 Anul 2:  3.400 lei; 
 Anul 3:  3.400 lei. 

 

Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de masterat pentru studenții promoției 2021 – 2023 este următoarea: 
 Anul 1: 2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din 

București, respectiv 2.600 lei pentru absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de învățământ superior; 
 Anul 2:  2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din 

București, respectiv 2.600 lei pentru absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de învățământ superior. 
 

 Taxele de şcolarizare, în valoare de 220 Euro/lună, pentru cetăţenii străini din state terţe Uniunii Europene sunt cele prevăzute în Ordonanţa 
Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, 
din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi cele care nu fac parte din spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, cu 
modificările şi completările la zi. 

 În cazul neachitării taxei de școlarizare la termenul prevăzut în angajamentul de plată, studentul datorează penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,15% pe zi lucrătoare de întârziere, calculate la suma datorată. Penalitățile se calculează de la data scadenței ratei restante până în ziua plății acesteia.
    

 Alte taxe: 
 Taxa de reexaminare (examenul se susține în același an universitar cu cel pentru care a fost programat):   100 lei 
 Taxa pentru examenele de refacere a creditelor (examenul se susține într-un an universitar superior celui pentru care a fost programat):  100 lei 
 Taxa pentru examenele de diferență:   100 lei 
 Taxa pentru examenele de refacere a creditelor (prelungire de școlaritate):  250 lei/examen 
 Taxa pentru examenele de mărire a notelor:   200 lei/examen 
 Taxa pentru finalizarea studiilor de licență (taxa pentru îndrumarea științifică, verificări antiplagiat, înscriere, imprimarea și multiplicarea lucrării, 

susținerea examenului de licență):   900 lei 
 Taxa pentru finalizarea studiilor de licență aplicabilă absolvenților altor instituții de învățământ superior (taxa pentru îndrumarea științifică, 

înscriere și susținerea examenului de licență):   1.000 lei 
 Taxa pentru finalizarea studiilor de master (taxa pentru îndrumarea științifică, verificări antiplagiat, înscriere, imprimarea și multiplicarea lucrării, 

susținerea examenului de disertație):   700 lei 
 Taxa pentru arhivarea diplomei de licență:   100 lei 
 Taxa pentru arhivarea diplomei de master:   150 lei 
 Taxa pentru eliberarea unui duplicat al diplomei de licență sau master:  300 lei 
 Taxa pentru reluarea studiilor sau reînmatricularea studenților:   300 lei 
 Taxa pentru transferul studenților (inclusiv pentru transferurile interne):   300 lei 
 Taxă pentru eliberarea situației școlare, la cerere:  200 lei 
 Taxă pentru recunoaşterea diplomei şi titlului de doctor în ştiinţe, a calităţii de conducător de doctorat şi a funcţiilor didactice obţinute în 

străinătate:  500 lei 
 Taxă eliberare dosar pentru înscrierea în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor la alte universități: 500 lei 
 Taxa pentru multiplicarea fișelor de disciplina:   50 lei/disciplină 
 Taxa pentru eliberarea carnetului de student:  5 lei 

 
Tarife pentru cazarea studenților în căminul „ARTIFEX” pentru anul universitar 2021 – 2022: 

 Tariful de cazare în camere cu 4 paturi:   300 lei/lună/student 
 Tariful de cazare în camere cu 6 paturi:   200 lei/lună/student 
 Fond de reparații: 50 lei (achitat la semnarea contractului de cazare) 

Tariful de cazare în Căminul „ARTIFEX” se achită în avans pentru o perioadă de 3 luni. 
 
 

6. PREZENTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER  

ȘI A PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

6.1. Programe de studii universitare de licență 
 
În cadrul Universității „ARTIFEX" din București, toate programele de studii universitare de licență sunt acreditate, conform legii. Fiecare program 

de studii de licență își desfășoară activitatea în mod distinct, în regim de învăţământ cu frecvenţă, în limba română, cu durata de 3 ani (6 semestre).  
Programele de studii universitare de licență oferă posibilitatea dobândirii de către absolvenţi a unor competenţe profesionale şi transversale 

specifice, care corespund nivelului 6 atât din Cadrul naţional al calificărilor (CNC), cât şi din Cadrul european al calificărilor (CEC/EQF). Studiile 
universitare de licență răspund nevoilor pieței muncii de a forma resurse umane calificate, specialiști cu studii superioare pentru domeniile activităţilor 
economice şi sociale. Calificarea dobândită în urma parcurgerii ciclului universitar de licenţă este definită prin rezultatele învăţării, exprimate în termeni 
de competenţe profesionale şi transversale, formate pe parcursul întregului ciclu de studii universitare și atestate prin diploma acordată după finalizarea 
studiilor. 

Fiecare program de studii universitare de licență are misiune și obiective proprii, prin care se urmărește crearea unui cadru adecvat pentru 
pregătirea, în plan științific și practic, a specialiştilor în fiecare domeniu de studii, prin dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor, valorilor și atitudinilor 
necesare atingerii performanţei profesionale în domeniu, în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei, astfel încât absolvenţii să fie capabili să-şi 
construiască o carieră de succes, indiferent de locul unde îşi desfăşoară activitatea, în sectorul privat sau public, să poată ocupa o anumită funcţie în 
ierarhia profesională, să urmeze o carieră în afaceri şi să dobândească anumite cunoştinţe şi abilităţi de cercetare în domeniu. 
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Pentru îndeplinirea misiunii și atingerea obiectivelor asumate, fiecare program de studii de licență se derulează conform planului de învățământ, 
acesta stând la baza pregătirii viitorilor absolvenți. Planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență din cadrul Universității 
„ARTIFEX" din București sunt compatibile cu cele ale programelor similare din universităţile europene și astfel concepute încât să pună bazele teoretice 
și practice necesare pentru formarea oricărui economist, dar să asigure și specializarea viitorului absolvent în fiecare domeniu de studii. Astfel, planurile 
de învățământ ale programelor de licență conțin, în conformitate cu Standardele specifice ARACIS, următoarele pachete de discipline: discipline 
fundamentale care acoperă un număr minim de 60 credite de studii transferabile (ECTS/SECT), discipline de specialitate, discipline complementare și 
discipline relevante pentru pregătirea în domeniu a studenților. De asemenea, flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opționale și 
discipline facultative. Acestea sunt propuse începând cu anul al doilea de studii de licență și completează traseul de specializare a studentului. Alegerea 
traseului se face de către student în anul universitar anterior derulării disciplinelor opționale și facultative. 

Stabilirea categoriilor de discipline din planul de învățământ al fiecărui program de studii de licență s-a realizat în strânsă legătură cu competențele 
profesionale și transversale propuse, cu Standardele specifice ARACIS, dar și ținând seama de recomandările absolvenților, angajatorilor și ale mediului 
de afaceri.  

Pentru o informare completă a viitorilor studenți, în cele ce urmează sunt prezentate programele de studii universitare de licență organizate de 
Facultatea de Finanțe și Contabilitate, respectiv Facultatea de Management-Marketing din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, competențele 
profesionale și transversale ale fiecărui program de studii, perspectivele ocupațiilor pe piața muncii, precum și conținutul planului de învățământ.  

 
I. Facultatea de Finanțe și Contabilitate 

 
Programul de studii universitare de licență Finanțe și Bănci 
 

Programul de studii de licență Finanțe și Bănci își propune să pregătească specialiști cu o calificare ridicată pentru domeniile activităţilor 
economice şi sociale, cu deosebire pentru sistemul naţional al întreprinderilor mici şi mijlocii, prin dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor 
necesare atingerii performanţei profesionale în domeniul finanţe, în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei, astfel încât absolvenţii să fie capabili să-şi 
construiască o carieră de succes, indiferent de locul unde îşi desfăşoară activităţile, în sectorul privat sau public, să poată ocupa o anumită funcţie în 
ierarhia profesională, să urmeze o carieră în afaceri şi să dobândească cunoştinţe şi abilităţi de cercetare în domeniu. 

Competenţele profesionale și transversale ale absolvenţilor programului de studii universitare de licenţă Finanțe și Bănci sunt următoarele: 
Competenţe profesionale: 
C1 - Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile / organizaţiile private şi publice; 
C2 - Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; 
C3 - Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor / organizaţiilor private şi publice; 
C4 - Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor / organizaţiilor private şi publice; 
C5 - Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor / organizaţiilor private şi publice; 
C6 - Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor / organizaţiilor private şi publice. 
 

Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 
CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul 

echipei; 
CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de licență Finanțe și Bănci oferă numeroase oportunități pentru 
construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în cadrul funcțiunii financiare a organizațiilor publice și private, din diferite sectoare 
economice, dar, mai ales, în cadrul firmelor ce activează în domeniul financiar-bancar și de asigurări. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii 
programului de studii de licență Finanțe și Bănci vor putea accesa locuri de muncă specifice domeniului, precum inspector financiar-bancar, inspector 
asigurări, consultant bugetar, ofițer bancar, dar și alte ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 08 și cu solicitările 
angajatorilor pe piața muncii.  

De asemenea, absolvenții programului de studii universitare de licență Finanțe și Bănci au posibilitatea să își continue studiile prin înscrierea la 
programul de studii universitare de master din domeniul Finanțe, respectiv Management Financiar-Bancar și de Asigurări, dar și la programe de studii 
de master din alte domenii, organizate de Universitatea „ARTIFEX” din Bucuresti. 

Structura planului de învățământ al programului de studii universitare de licență Finanțe și Bănci, pe ani de studii, este următoarea: 
 
 

Anul I 

Semestrul I Semestrul II 

Matematică aplicată în economie 
Microeconomie 
Contabilitate 
Finante publice 
Dreptul afacerilor 
Istoria şi doctrina cooperatistă 
Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică şi sport 1* 

Macroeconomie 
Informatică 
Statistică economică 
Management 
Contabilitate financiară 
Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică şi sport 2* 
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Anul II 

Semestrul I Semestrul II 

Econometrie 
Economie monetară 
Finanțe publice locale 
Marketing 
Gestiunea financiară a firmei 
Educaţie fizică şi sport 3* 

Pieţe de capital 
Operațiunile instituțiilor de credit 
Fiscalitate 
Gestiunea financiară a instituțiilor publice 
Comunicare şi relaţii publice 
Practica de specialitate (3 săptămâni x 30 
ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 
Doctrine economice contemporane 
Etică și integritate academică 
Analiză și planificare financiară 

Discipline opționale și facultative 
Burse internationale de mărfuri 
Finanțele firmei 
Analiză financiară 
Controlling 

                                          * Disciplina Educație fizică și sport este obligatorie, cu 3 puncte de credit atribuite în afara celor 180 de puncte de credit 
 

Anul III 

Semestrul I Semestrul II 

Gestiune bancară 
Asigurări şi reasigurări 
Audit intern 
Economia cooperaţiei 
Comunicare în afaceri în limbă străină 
(engleză/franceză) 

Analiză economico-financiară 
Buget şi trezorerie publică 
Managementul portofoliului de active 
financiare 
Finanţe internaţionale 
Audit financiar 
Elaborarea lucrării de licenţă 
(2 săpt. X 35 ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 
Gestiunea capitalului de lucru 
Gestiune financiară pe termen lung 
Management financiar I 
Finante corporative I 

Discipline opționale și facultative 
Sisteme informatice de asistare a deciziilor 
Contabilitate de gestiune 
Management financiar II 
Finante corporative II 

 

Practica de specialitate se desfășoară în al doilea semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 
studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  

Studiile universitare de licență se finalizează cu elaborarea și susținerea lucrării de licență, iar pentru promovarea examenului de licență se acordă 
10 puncte de credit peste cele aferente programului de studii (180 ECTS). 

 
Programul de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune 
 

Realitățile economice actuale impun necesitatea pregătirii unor specialiști în domeniul contabilității cu competenţe superioare în ceea ce priveşte 
obţinerea şi valorificarea informaţiei contabile, gestionarea eficientă a resurselor unei organizații, evaluarea structurilor patrimoniale, efectuarea de analize 
economico-financiare, realizarea de audituri interne și externe, furnizarea către nivelurile manageriale a unor informații financiar-contabile pertinente și 
relevante care să stea la baza unor decizii eficiente etc. O componentă esențială a activității viitorului absolvent o reprezintă utilizarea echipamentelor 
informatice în efectuarea lucrărilor de specialitate. Pentru aceasta este nevoie de cunoștințe solide în domeniul informaticii și al informaticii de gestiune, 
pe care programul de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune le furnizează prin intermediul disciplinelor specifice ale planului de 
învățământ.  

Programul de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune oferă posibilitatea dobândirii de către studenţii absolvenţi a următoarelor 
competenţe profesionale şi transversale: 

Competenţe profesionale: 
C1 - Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei; 
C2 - Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil; 
C3 - Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale; 
C4 - Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari; 
C5 - Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil. 
 

Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 
CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul 

echipei; 
CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune oferă numeroase 
oportunități pentru construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în cadrul funcțiunii financiar-contabile a organizațiilor publice și 
private, din diferite sectoare economice. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii programului de studii de licență Contabilitate și Informatică de 
Gestiune vor putea accesa locuri de muncă specifice domeniului, precum revizor contabil, auditor intern, dar și alte ocupații în conformitate cu 
Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  

De asemenea, absolvenții programului de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune au posibilitatea să își continue 
studiile prin înscrierea la programul de studii universitare de master din domeniul Contabilitate, respectiv Managementul Sistemului Informațional 
Financiar-Contabil, dar și la programe de studii de master din alte domenii, organizate de Universitatea „ARTIFEX” din Bucuresti. 

https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/
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Structura planului de învățământ al programului de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, pe ani de studii, este 
următoarea: 

 

Anul I 

Semestrul I Semestrul II 

Matematică aplicată în economie 
Microeconomie 
Contabilitate 
Finanțe publice 
Dreptul afacerilor 
Istoria şi doctrina cooperatistă 
Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică şi sport 1* 

Macroeconomie 
Informatică 
Statistică economică 
Contabilitate financiară I  
Management  
Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică şi sport 2* 

 

Anul II 

Semestrul I Semestrul II 

Econometrie 
Contabilitate financiară II  
Gestiune financiară 
Marketing 
Baze de date 
Educaţie fizică şi sport 3* 

Contabilitate consolidată 
Programarea calculatoarelor 
Fiscalitate 
Contabilitate şi gestiune fiscală 
Comunicare şi relaţii publice 
Practica de specialitate (3 săptămâni x 30 
ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 
Economie monetară 
Contabilitate publică 
Control intern 

Discipline opționale și facultative 
Drept comunitar 
Etică și integritate academică   
Managementul mediului 
Managementul afacerilor 

                                       * Disciplina Educație fizică și sport este obligatorie, cu 3 puncte de credit atribuite în afara celor 180 de puncte de credit  
 

Anul III 

Semestrul I Semestrul II 

Prețuri și concurență 
Sisteme informatice de gestiune 
Audit intern 
Economia cooperaţiei 
Comunicare în afaceri în limbă străină 
(engleză/franceză) 

Analiză economico-financiară 
Contabilitatea instituţiilor de credit 
Audit financiar 
Contabilitate de gestiune  
Sisteme informatice de asistare a deciziilor 
Elaborarea lucrării de licenţă (2 săpt. X 35 
ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 
Expertiză contabilă și consultanță fiscală 
Control de gestiune 
Control financiar 
Doctrina şi deontologia profesiei contabile 

Discipline opționale și facultative 
Sisteme şi raportări financiare 
Finanţe internaţionale 
Piețe financiare 

 

Practica de specialitate se desfășoară în al doilea semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 
studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  

Studiile universitare de licență se finalizează cu elaborarea și susținerea lucrării de licență, iar pentru promovarea examenului de licență se acordă 
10 puncte de credit peste cele aferente programului de studii (180 ECTS). 

 
II. Facultatea de Management-Marketing 

 
Programul de studii universitare de licență Management 
 

În condițiile economice de astăzi, caracterizate prin complexitate și dinamism ridicate, a fi un manager de succes presupune atât calități și 
aptitudini native, cât și un permanent proces de învățare care începe cu parcurgerea programului de licență Management.  

Înscrierea și absolvirea programului de licență Management din cadrul Facultății de Management-Marketing este o primă etapă din procesul 
complex de profesionalizare a muncii unui manager, în care se pun bazele teoretice, dar și practice necesare dezvoltării unei cariere în domeniul 
managementului. 

Competenţele profesionale și transversale ale absolvenţilor programului de studii universitare de licenţă Management sunt următoarele: 
 

Competenţe profesionale: 
C1 - Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT; 
C2 - Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei; 
C3 - Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi); 
C4 - Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare; 
C5 - Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă); 
C6 - Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale. 
 

 
 

https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/
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Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,eficientă și responsabilă; 
CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul 

echipei; 
CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
 
Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de licență Management oferă numeroase oportunități pentru 

construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în organizații diverse, publice și private, pornind de la firme mici și mijlocii până la 
companii multinaționale. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii programului de studii de licență Management vor putea accesa locuri de muncă 
specifice atât managementului, cât și nivelului de execuție, precum manager de inovare, specialist plan progres, manager al sistemelor de management al 
calității, management consultant, dar și alte ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 08 și cu solicitările 
angajatorilor pe piața muncii.  

De asemenea, absolvenții programului de studii universitare de licență Management au posibilitatea să își continue studiile prin înscrierea la 
programul de studii universitare de master din domeniul Management, respectiv Management Organizațional, dar și la programe de studii de master din 
alte domenii, organizate de Universitatea „ARTIFEX” din București. 

Structura planului de învățământ al programului de studii universitare de licență Management, pe ani de studii, este următoarea: 
 

Anul I 

Semestrul I Semestrul II 

Matematica aplicată în economie 
Microeconomie 
Contabilitate 
Management  
Dreptul afacerilor 
Istoria şi doctrina cooperatistă 
Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică I* 

Macroeconomie 
Informatică 
Statistică economică 
Finanţe 
Marketing 
Limba străină (engleză/franceză) 
Managementul serviciilor 
Educaţie fizică II* 

 

Anul II 

Semestrul I Semestrul II 

Managementul producţiei 
Managementul resurselor umane 
Econometrie 
Management financiar 
Baze de date pentru management 
Educaţie fizică III* 

Management comparat 
Management strategic 
Managementul investițiilor 
Managementul inovării 
Comportament organizațional 
Practica de specialitate (3 săpt x 30 ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 
Managementul proiectelor în afaceri 
Tehnici de vânzare 
Contabilitate financiară 

Discipline opționale și facultative 
Drept comunitar 
Etică și integritate academică   
Relaţii publice 

                                          * Disciplina Educație fizică este obligatorie, cu 3 puncte de credit atribuite în afara celor 180 de puncte de credit  
 

Anul III 

Semestrul I Semestrul II 

Comunicare şi negociere în afaceri  
Managementul aprovizionării şi desfacerii 
Economia cooperaţiei 
Simulări și proiecte de management 
Dreptul muncii  
Managementul calităţii 

Management operaţional 
Audit 
Analiza economico-financiară 
Managementul IMM-urilor 
Metodologia elaborării lucrării de licenţă (2 
săpt.× 35 ore) 
Comunicare în afaceri în limba străină 
(engleză/franceză) 

Discipline opționale și facultative 
Economia întreprinderii 
Antreprenoriat 
Analiza strategică a mediului concurențial 

Discipline opționale și facultative 
Management comercial 
Contabilitate de gestiune 
Management internaţional 

 
Practica de specialitate se desfășoară în al doilea semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 

studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  
Studiile universitare de licență se finalizează cu elaborarea și susținerea lucrării de licență, iar pentru promovarea examenului de licență se acordă 

10 puncte de credit peste cele aferente programului de studii (180 ECTS). 
 
Programul de studii universitare de licență Marketing 
 

Prin parcurgerea și absolvirea programului de studii Marketing se pun bazele teoretice, dar și practice necesare pentru dezvoltarea unei cariere în 
domeniul marketingului. Astfel, absolvenţii vor fi pregătiţi să lucreze în diverse organizaţii (firme, instituţii şi organizaţii nonprofit), în contextul 
particularităților societăţii cunoaşterii, ale pieţei româneşti, europene şi mondiale, capabili să orienteze aceste organizații atât către resurse, cât şi către 
nevoile pieţei şi clienţilor, să maximizeze performanţele de marketing, să obţină avantaj competitiv prin utilizarea tehnologiilor, să faciliteze comunicarea, 
interacţiunile şi relaţiile cu clienţii şi partenerii de afaceri, să îmbunătăţească procesele de afaceri, comunicare şi vânzare. De asemenea, prin parcurgerea 

https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/
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acestui program de studii se urmărește crearea premiselor pentru ca viitorii absolvenți să poată realiza cercetări temeinice ale pieţei şi mediului economic 
şi social, dar și să identifice şi să valorifice oportunităţi ale pieţei, să iniţieze afaceri, să construiască echipe şi organizaţii, să dezvolte şi să promoveze noi 
produse şi valori care să satisfacă nevoile indivizilor şi societăţii. 

Competenţele profesionale și transversale ale absolvenţilor programului de studii universitare de licenţă Marketing sunt următoarele: 
Competenţe profesionale: 
C1 - Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de marketing; 
C2 - Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing; 
C3 - Culegerea, analiza și interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul său; 
C4 - Fundamentarea și elaborarea mix-ului de marketing; 
C5 - Utilizarea tehnicilor de vânzare; 
C6 - Organizarea activităților de marketing în cadrul organizației. 
Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 
CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul 

echipei; 
CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de licență Marketing oferă numeroase oportunități pentru construirea 
unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în organizații diverse, publice și private, pornind de la firme mici și mijlocii până la companii 
multinaționale. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii programului de studii de licență Marketing vor putea accesa locuri de muncă precum referent 
de specialitate marketing, organizator relații, asistent comercial, dar și alte ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / 
ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  

De asemenea, absolvenții programului de studii universitare de licență Marketing au posibilitatea să își continue studiile prin înscrierea la 
programul de studii universitare de master din domeniul Marketing, respectiv Marketing și Comunicare în Afaceri, dar și la programe de studii de master 
din alte domenii, organizate de Universitatea „ARTIFEX” din București. 

Structura planului de învățământ al programului de studii universitare de licență Marketing, pe ani de studii, este următoarea: 
 

Anul I 

Semestrul I Semestrul II 

Matematică aplicată în economie 
Microeconomie 

Marketing 
Informatică 

Management 
Istoria şi doctrina cooperatistă 

Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică I* 

Macroeconomie 
Dreptul afacerilor 

Statistică economică 
Contabilitate 

Finanţe 
Baze de date pentru marketing 

Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică II* 

 

Anul II 

Semestrul I Semestrul II 

Econometrie 
Tehnici promoţionale 

Marketing direct 
Comportamentul consumatorului 

Tehnici de vânzare 
Managementul produsului și al brandului 

Educaţie fizică III* 

Managementul vânzărilor 
Marketingul serviciilor 
Cercetări de marketing 

Cybermarketing 
Marketing agroalimentar 

Practica de specialitate (3 săpt x 30 ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 
Etică și integritate academică 

Doctrine economice contemporane 

Discipline opționale și facultative 
Relații publice 

Protecția consumatorilor 
Sisteme informaționale de marketing 

* Disciplina Educație fizică este obligatorie, cu 3 puncte de credit atribuite în afara celor 180 de puncte de credit 
 

Anul III 

Semestrul I Semestrul II 

Marketing internaţional 
Logistica mărfurilor 

Economia cooperaţiei 
Analiza informațiilor de marketing 

Proiecte de marketing 
Comunicare în afaceri în limba străină 

(engleză/franceză) 

Marketing strategic 
Business to business marketing 

Management comercial 
Simulări de marketing 

Marketingul micilor afaceri 
Metodologia elaborării lucrării de licenţă  

(2 săpt.x35 ore) 
Discipline opționale și facultative 
Programe aplicative de marketing 

Antreprenoriat 
Marketingul organizaţiilor non-profit 

Discipline opționale și facultative 
Tehnologii comerciale 

Marketing turistic 
Distribuţie şi merchandising 
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Practica de specialitate se desfășoară în al doilea semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 
studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  

Studiile universitare de licență se finalizează cu elaborarea și susținerea lucrării de licență, iar pentru promovarea examenului de licență se acordă 
10 puncte de credit peste cele aferente programului de studii (180 ECTS). 

 
Programul de studii universitare de licență Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 
 

În mediul economic actual, ritmurile de creștere economică ale sectorului terțiar conduc la apariția și dezvoltarea de companii și, implicit, la 
crearea de locuri de muncă pentru ocuparea cărora este nevoie de specialiști în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor care să fie capabili să 
îndeplinească cu succes sarcini operaţionale aferente posturilor din domeniul larg al serviciilor, inclusiv prin cunoştinţe şi abilităţi de cercetare în 
domeniu. 

Programul de studii de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor oferă posibilitatea dobândirii de către studenţii absolvenţi a 
următoarelor competenţe profesionale şi transversale: 

Competenţe profesionale: 
C1 - Realizarea prestaţiilor în comerț, turism şi servicii; 
C2 - Comercializarea produselor/serviciilor; 
C3 - Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii; 
C4 - Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare; 
C5 - Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii; 
C6 - Asistenţă în managementul resurselor umane. 
Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; 
CT2 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul 

echipei; 
CT3 - Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 
 
Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor oferă 

numeroase oportunități pentru construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în organizații diverse, publice și private, pornind de la 
firme mici și mijlocii până la companii multinaționale. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii programului de studii de licență Economia 
comerțului, turismului și serviciilor vor putea accesa locuri de muncă specifice atât managementului, cât și nivelului de execuție, precum responsabil 
proces, specialist în planificarea, controlul și raportarea performanței economice, business consultant, dar și alte ocupații în conformitate cu Clasificarea 
Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  

De asemenea, absolvenții programului de studii universitare de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor au posibilitatea să își 
continue studiile prin înscrierea la programul de studii universitare de master din domeniul Administrarea afacerilor, respectiv Administrarea Afacerilor 
în Comerț, Turism și Servicii, dar și la programe de studii de master din alte domenii, organizate de Universitatea „ARTIFEX” din București.  

 

Structura planului de învățământ al programului de studii universitare de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor, pe ani de studii, 
este următoarea: 

 

Anul I 

Semestrul I Semestrul II 

Matematică aplicată în economie 
Microeconomie 
Marketing  
Contabilitate 
Dreptul afacerilor 
Istoria şi doctrina cooperatistă 
Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică I* 

Macroeconomie 
Informatică 
Statistică economică 
Finanţe 
Management  
Fundamentarea ştiinţei mărfurilor 
Limba străină (engleză/franceză) 
Educaţie fizică II* 

 

Anul II 

Semestrul I Semestrul II 

Econometrie 
Managementul proiectelor în afaceri 
Comunicare comercială 
Tehnici promoționale 
Economie monetară şi financiară 
Economie în turism 
Educaţie fizică III* 

Managementul resurselor umane 
Burse internaționale de mărfuri 
Tehnologie hotelieră şi de restaurant 
Asigurări și reasigurări 
Dreptul muncii 
Practica de specialitate (3 săpt x 30 ore/săpt) 

Discipline opționale și facultative 
Doctrine economice contemporane 
Etică și integritate academică   
Fiscalitate 

Discipline opționale și facultative 
Marketingul serviciilor 
Servicii și utilități publice  
Management internațional 

                                           * Disciplina Educație fizică este obligatorie, cu 3 puncte de credit atribuite în afara celor 180 de puncte de credit  
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Anul III 

Semestrul I Semestrul II 

Logistica şi distribuţia mărfurilor 
Managementul relaţiilor cu furnizorii 
Concurenţă şi preţuri 
Managementul calităţii 
Antreprenoriat  
Economia cooperației 

Tehnologii comerciale 
Tehnica operațiunilor de turism 
Tehnica negocierilor în afaceri 
Metodologia elaborării lucrării de licenţă  
(2 săpt x 35 ore/săpt.) 
Prelucrări statistice pe computer 
Tranzacţii comerciale 
Comunicare în afaceri în limba străină 
(engleză/franceză) 

Discipline opționale și facultative 
Managementul destinației turistice 
Resurse și destinații turistice 
Turism internațional 

Discipline opționale și facultative 
Marketing în turism 
Ecoturism și turism rural 
Auditul calităţii 

 
Practica de specialitate se desfășoară în al doilea semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 

studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  
Studiile universitare de licență se finalizează cu elaborarea și susținerea lucrării de licență, iar pentru promovarea examenului de licență se acordă 

10 puncte de credit peste cele aferente programului de studii (180 ECTS). 
 
 

6.2. Programe de studii universitare de master 
 
În cadrul Universității „ARTIFEX” din București, toate programele de studii universitare de master sunt acreditate, conform legii și sunt masterate 

profesionale. Fiecare program de studii de master își desfășoară activitatea în mod distinct, în regim de învăţământ cu frecvenţă, în limba română, cu 
durata de 2 ani / 4 semestre. 

Programul de studii universitare de master reprezintă o „verigă” importantă în cadrul ciclului licenţă-masterat-doctorat. Fiecare program de studii 
de master organizat în cadrul Universității „ARTIFEX” din București este compatibil cu programele de studii de master (atât din perspectiva 
misiunii/obiectivelor asumate, cât şi din perspectiva curriculei) organizate de alte universităţi din România şi din Europa, care pregătesc specialişti în 
acelaşi domeniu sau în domenii apropiate, conform angajamentelor asumate prin semnarea Declaraţiei de la Bologna.  

Programele de studii de master urmăresc îmbunătățirea pregătirii absolvenților cursurilor universitare de licență prin studii de master pentru o 
societate a cunoaşterii. Motivaţia principală a organizării programelor de studii universitare de master este legată de faptul că, în lumea contemporană, 
formaţia intelectuală şi profesională nu mai poate fi limitată la o perioadă de studiu concentrată înainte de intrarea în viaţa profesională. Învăţarea este un 
proces asociat permanent carierei şi activităţii profesionale, iar programele de studii sunt concepute în aşa fel încât să inducă masteranzilor ideea că, după 
terminarea studiilor universitare, vor continua să înveţe. Această filozofie curriculară realizează un foarte important cadru comun, de compatibilitate 
conceptuală, la nivelul obiectivelor educaţionale, cu majoritatea facultăţilor şi specializărilor de profil din ţară şi din spaţiul Uniunii Europene 

Pentru o informare completă a viitorilor studenți, în cele ce urmează sunt prezentate programele de studii universitare de master organizate de 
Facultatea de Finanțe și Contabilitate, respectiv Facultatea de Management-Marketing din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, competențele 
profesionale și transversale ale fiecărui program de studii, perspectivele ocupațiilor pe piața muncii, precum și conținutul planului de învățământ.  

 
I. Facultatea de Finanțe și Contabilitate 

 
Programul de studii universitare de master Management Financiar-Bancar și de Asigurări 
 

Programul de studii universitare de master profesional Management Financiar-Bancar și de Asigurări (MFBA) face parte din structura de 
funcţionare a Facultăţii de Finanțe și Contabilitate, în domeniul Finanțe. Programul de masterat Management Financiar-Bancar și de Asigurări abordează 
probleme de detaliu conexe specializării de licenţă Finanțe și Bănci, fiind o prelungire la un nivel superior de calificare a programului de studii 
universitare de licenţă. 

Programul de master MFBA se adresează: 
• în special, persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul Finanțe; 
• persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul fundamental Științe Economice; 
• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în Finanțe; 
• profesioniştilor din entități economico-financiare, absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă, care lucrează deja şi au dobândit experienţă 

în practică. 
 

MFBA își propune să formeze specialişti în domeniul Finanțe, care să contribuie, prin cunoștințele, calitățile și aptitudinile dobândite, la obținerea 
și îmbunătățirea performanțelor profesionale în domeniul financiar - bancar şi de asigurări, în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei. Prin programul 
de studii universitare de masterat Management Financiar - Bancar şi de Asigurări se urmărește ca absolvenţii să fie capabili să îşi construiască o carieră 
de succes, în sectorul public sau privat, să poată ocupa și promova în funcţii ale ierarhiei profesionale, să urmeze o carieră în afaceri şi să dobândească 
anumite abilităţi şi competenţe de cercetare în domeniu.  

Într-o piaţă financiar-bancară şi de asigurări din ce în ce mai complexă şi în continuă modificare, prin acest program de studii universitare de 
master se urmăreşte formarea unor specialişti cu o calificare ridicată şi adecvată, care să cunoască temeinic problematica managementului financiar-
bancar şi al asigurărilor, să dezvolte la un nivel operaţional şi executiv o viziune aprofundată asupra funcţionării domeniului financiar-bancar şi al 
asigurărilor, să folosească eficient metodele şi instrumentele de analiză specifice necesare cuantificării şi gestionării riscurilor financiar-bancare şi ale 
asigurărilor, să poată utiliza conceptele, metodele şi tehnicile econometrice moderne în vederea previzionării evoluţiei fenomenelor financiar-bancare şi a 
optimizării deciziilor în acest domeniu, să poată analiza, evalua, diagnostica, coordona, conduce, elabora strategii şi utiliza metode şi tehnici de 
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implementare a acestora, să poată adopta decizii şi executa operaţiuni complexe în domeniu, să implementeze şi să administreze noile tehnologii ale 
informaţiei şi comunicaţiilor în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor şi care să aibă anumite abilităţi şi competenţe de cercetare în domeniu. 

Competenţele absolvenţilor programului de studii universitare de masterat Management Financiar - Bancar şi de Asigurări sunt următoarele: 
Competenţe profesionale: 
C1 - Aplicarea conceptelor, principiilor şi instrumentelor specifice managementului în domeniul financiar-bancar şi în asigurări; 
C2 - Utilizarea cunoştinţelor şi instrumentelor de monitorizare şi analiză financiară şi prudenţială, de evaluare a riscului şi performanţelor bancare 

şi în activitatea de asigurări; 
C3 - Utilizarea cadrului metodologic specific contabilităţii societăţilor bancare şi de asigurări; 
C4 - Utilizarea tehnologiei informatice în derularea operaţiilor financiar-bancare şi de asigurări; 
C5 - Fundamentarea şi aplicarea creativă a metodelor de analiză, cercetare, sinteză şi proiectare în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor, cu 

privire la gestiunea bilanţului, gestiunea riscurilor şi performanţelor, implicaţii ale cadrului legislativ şi normativ asupra activităţii societăţii, gestiunea 
portofoliului de clienţi. 

 

Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea valorilor şi eticii profesiei şi executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi 

independenţă profesională, promovarea raţionamentului logic, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor; 
CT2 - Exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite nivele de ierarhizare, inclusiv cu asumarea de roluri de conducere şi promovarea 

dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi diversităţii, şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi; 
CT3 - Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la dinamica contextului social. 
 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de master profesional Management Financiar - Bancar şi de Asigurări 
oferă numeroase oportunități pentru construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în organizații diverse, publice și private, din 
domeniul financiar-bancar și al asigurărilor. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii MFBA vor putea accesa, în funcție de aspirațiile profesionale, 
personalitate și nivelul de dezvoltare personală, locuri de muncă precum expert financiar-bancar, agent capital de risc, specialist sistem asigurări, dar și 
alte ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  

Planul de învățământ al programului de studii de master Management Financiar - Bancar şi de Asigurări cuprinde discipline obligatorii și 
opționale, stagii pentru practica de specialitate și pentru elaborarea lucrării de disertație. 

Stabilirea disciplinelor din planul de învățământ al programului de studii de master s-a realizat în strânsă legătură cu competențele profesionale și 
transversale propuse, cu Standardele specifice ARACIS, dar și ținând seama de recomandările absolvenților, angajatorilor și ale mediului de afaceri. 

Disciplinele care sunt studiate în cadrul acestui program acoperă întreaga problematică a domeniului de master. Printre disciplinele studiate 
enumerăm: Management financiar, Metode statistice de măsurare a riscului și performanțelor bancare, E-marketing, Analiza actuarială în asigurări, 
Marketing bancar, Finanțe corporatiste, Contabilitatea instituțiilor financiar-bancare și de asigurări, Management și rating bancar, Metodologia cercetării 
științifice. În spiritul eticii și integrității academice, planul de învățământ al programul de studii universitare de master MFBA include, în structura sa, 
disciplina obligatorie Etică și integritate academică. 

Acestor discipline li se adaugă pachetele de discipline opționale, precum și o disciplină facultativă: Analiza de date și produse informatice 
specializate/Tehnici de comunicare în afaceri, Politici economice/Instrumente informatice pentru asistarea deciziei financiare, Managementul vânzării 
relaționale/Tehnici de reasigurare, Tranzacții electronice în serviciile bancare/Modelarea deciziilor financiare; Analiza şi gestiunea riscurilor financiare.  

Practica de specialitate se desfășoară în primul semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 
studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  

Studiile universitare de master se finalizează cu elaborarea și susținerea disertației, iar pentru promovarea examenului de disertație se acordă 10 
puncte de credit peste cele aferente programului de studii (120 ECTS). 

 
Programul de studii universitare de master Managementul Sistemului Informațional Financiar-Contabil 
 

Programul de studii universitare de master profesional Managementul Sistemului Informațional Financiar-Contabil (MSIFC) face parte din 
structura de funcţionare a Facultăţii de Finanțe și Contabilitate, în domeniul Contabilitate. Programul de masterat Managementul Sistemului Informațional 
Financiar-Contabil abordează probleme de detaliu conexe specializării de licenţă Contabilitatea și Informatică de Gestiune, fiind o prelungire la un nivel 
superior de calificare a programului de studii universitare de licenţă. 

Programul de master MSIFC se adresează: 
• în special, persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul Contabilitate; 
• persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul fundamental Științe Economice; 
• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în Contabilitate; 
• profesioniştilor din entități economico-financiare, absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă, care lucrează deja şi au dobândit experienţă în 

practică. 
 

MSIFC își propune să formeze specialişti în domeniul Contabilitate, care să contribuie, prin cunoștințele, calitățile și aptitudinile dobândite, la 
obținerea și îmbunătățirea performanțelor profesionale în domeniul contabilităţii, auditului, analizei financiare şi tehnologiei informaţiei. Prin programul 
de studii universitare de masterat Managementul Sistemului Informațional Financiar-Contabil se urmărește ca absolvenţii să fie capabili să îşi 
construiască o carieră de succes, în sectorul public sau privat, să poată ocupa și promova în funcţii ale ierarhiei profesionale, să urmeze o carieră în afaceri 
şi să dobândească anumite abilităţi şi competenţe de cercetare în domeniu.  

Competenţele absolvenţilor programului de studii universitare de masterat Managementul Sistemului Informațional Financiar-Contabil sunt 
următoarele: 

Competenţe profesionale: 
C1 - Utilizarea conceptelor, principiilor şi instrumentelor de monitorizare şi analiză a performanţelor economice şi a poziţiei financiare la nivel de 

entitate/organizaţie; 
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C2 - Interpretarea şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor manageriale pentru stabilirea costurilor şi controlul performanţei globale a întreprinderii; 
C3 - Utilizarea abordărilor şi metodelor de evaluare şi auditare a sistemului informaţional financiar-contabil la nivelul entităţii /organizaţiei; 
C4 - Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe privind gestiunea afacerilor la nivel de entitate / organizaţie; 
C5 - Fundamentarea şi aplicarea creativă a metodelor de cercetare ştiinţifică a sistemului informaţional financiar-contabil pentru analiza, evaluarea 

şi gestionarea entităţilor/ organizaţiilor. 
Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea valorilor şi eticii profesiei şi executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi 

independenţă profesională, promovarea raţionamentului logic, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor; 
CT2 - Exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite nivele de ierarhizare, inclusiv cu asumarea de roluri de conducere şi promovarea 

dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi diversităţii, şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi; 
CT3 - Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la dinamica contextului social. 
 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de master profesional Managementul Sistemului Informațional 
Financiar-Contabil oferă numeroase oportunități pentru construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în organizații diverse, publice 
și private, din domeniul contabilității. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii MSIFC vor putea accesa, în funcție de aspirațiile profesionale, 
personalitate și nivelul de dezvoltare personală, locuri de muncă precum referent de specialitate financiar-contabilitate, controlor de gestiune, dar și alte 
ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  

Planul de învățământ al programului de studii de master Managementul Sistemului Informațional Financiar-Contabil cuprinde discipline 
obligatorii și opționale, stagii pentru practica de specialitate și pentru elaborarea lucrării de disertație. 

Stabilirea disciplinelor din planul de învățământ al programului de studii de master s-a realizat în strânsă legătură cu competențele profesionale și 
transversale propuse, cu Standardele specifice ARACIS, dar și ținând seama de recomandările absolvenților, angajatorilor și ale mediului de afaceri. 

Disciplinele care sunt studiate în cadrul acestui program acoperă întreaga problematică a domeniului de master. Printre disciplinele studiate 
enumerăm: Titluri de credit, Instrumente de măsurare și monitorizare a performanțelor entităților, Fiscalitatea UE cu implicații naționale, Analiza și 
gestionarea riscurilor financiare, Concepte și practici moderne de evaluare, Administrarea sistemelor informatice, Management financiar, audit financiar-
contabil aprofundat, Analiza statistică a datelor financiar-contabile, Metodologia cercetării științifice. În spiritul eticii și integrității academice, planul de 
învățământ al programul de studii universitare de master MSIFC include, în structura sa, disciplina obligatorie Etică și integritate academică. 

Acestor discipline li se adaugă pachetele de discipline opționale, precum și disciplinele facultative: Engleză în afaceri/Corespondență și 
comunicare în afaceri (în limba engleză), Instrumente informatice pentru asistarea deciziei financiare/Controlul și gestiunea costurilor, Contabilitate 
managerială/Management prin costuri, Sisteme contabile comparate/Contabilitatea instituțiilor financiar-bancare și de asigurări; Metode statistice de 
măsurare a riscului şi performanţelor bancare; Modelarea deciziilor financiare.  

Practica de specialitate se desfășoară în primul semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 
studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  

 Studiile universitare de master se finalizează cu elaborarea și susținerea disertației, iar pentru promovarea examenului de disertație se acordă 10 
puncte de credit peste cele aferente programului de studii (120 ECTS). 

 
II. Facultatea de Management-Marketing 

 

Programul de studii universitare de master Management Organizațional 
 

Programul de studii universitare de master profesional Management Organizațional (MGO) face parte din structura de funcţionare a Facultăţii de 
Management-Marketing, în domeniul Management. Programul de masterat Management Organizațional abordează probleme de detaliu conexe 
specializării de licenţă Management, fiind o prelungire la un nivel superior de calificare a programului de studii universitare de licenţă. 

Programul de master MGO se adresează: 
• în special, persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul Management; 
• persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul fundamental Științe Economice; 
• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în Management; 
• profesioniştilor din întreprinderi, absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă, care lucrează deja şi au dobândit experienţă în practică. 

 

MGO își propune să formeze specialiști în domeniul management, cu o calificare ridicată și adecvată, prin dobândirea, extinderea și aprofundarea 
cunoștințelor de specialitate și formarea abilităților, valorilor și atitudinilor în demararea afacerilor, în gestiunea strategică, în managementul schimbării, 
în gestiunea proiectelor, în adaptarea structurii şi a culturii organizatorice la varianta strategică aleasă de organizaţie, precum şi prin dezvoltarea unor 
cunoştinţe şi abilităţi de cercetare în domeniul management. 

În urma parcurgerii programului de studii MGO, studenții, respectiv absolvenții vor dobândi un set de cunoștințe, competențe, valori și atitudini 
specifice domeniului de master, care le vor oferi posibilitatea să se angajeze în funcții de execuție și coordonare în cadrul entităților sau să își valorifice 
competențele în cadrul unor afaceri dezvoltate pe cont propriu, dar și să continue și să aprofundeze studiile universitare. 

Competenţele absolvenţilor programului de studii universitare de masterat Management Organizațional sunt următoarele: 
Competenţe profesionale: 
C1. Utilizarea conceptelor, principiilor și instrumentelor de monitorizare și analiză a realităţilor organizaționale și ale mediului economico- social; 
C2. Analiza diagnostic a performanțelor economice și manageriale la nivel de organizație; 
C3. Fundamentarea și aplicarea de strategii și programe complexe privind managementul organizației; 
C4. Evaluarea relaţionării cu diferite categorii de instituţii şi organizaţii din mediul economico-social. 
Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea valorilor şi eticii profesiei şi executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi 

independenţă profesională, promovarea raţionamentului logic, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor; 
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CT2 - Exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite nivele de ierarhizare, inclusiv cu asumarea de roluri de conducere şi promovarea 
dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi diversităţii, şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi; 

CT3 - Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și adaptarea la dinamica contextului 
social și a mediului economic. 

 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de master profesional Management Organizațional oferă numeroase 
oportunități pentru construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în organizații diverse, publice și private, pornind de la firme mici 
și mijlocii până la companii multinaționale. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii MGO vor putea accesa, în funcție de aspirațiile profesionale, 
personalitate și nivelul de dezvoltare personală, locuri de muncă specifice atât managementului, cât și nivelului de execuție, precum manager de proiect, 
specialist strategie industrială, manager îmbunătățire procese, dar și alte ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 
08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  

Planul de învățământ al programului de studii de master Management Organizațional cuprinde discipline obligatorii și opționale, stagii pentru 
practica de specialitate și pentru elaborarea lucrării de disertație. 

Stabilirea disciplinelor din planul de învățământ al programului de studii de master s-a realizat în strânsă legătură cu competențele profesionale și 
transversale propuse, cu Standardele specifice ARACIS, dar și ținând seama de recomandările absolvenților, angajatorilor și ale mediului de afaceri. 

Disciplinele care sunt studiate în cadrul acestui program acoperă întreaga problematică a domeniului de master, oferind studenților instrumentele 
necesare pentru studiul aprofundat al managementului în organizații din diferite domenii de activitate. Printre disciplinele studiate enumerăm: 
Comportament organizațional și manageriale, Strategii de finanțare a investițiilor, Strategii de afaceri, structuri și performanță în organizații, Analiza 
riscului în decizia managerială, Metode cantitative în management, Concurența în mediul de afaceri, Managementul organizațiilor cooperatiste, Teoria 
jocurilor și a negocierii, Metodologia cercetării științifice. În spiritul eticii și integrității academice, planul de învățământ al programul de studii 
universitare de master MGO include, în structura sa, disciplina obligatorie Etică și integritate academică. 

Acestor discipline li se adaugă pachetele de discipline opționale, precum și disciplinele facultative: Managementul sistemelor de 
producție/Managementul vânzărilor, Politici economice/Strategii și politici de resurse umane, Managementul proiectelor europene/Managementul 
conceperii și lansării produselor și serviciilor, Negocierea afacerilor internaționale/Psihologie organizațională; Managementul marketingului; 
Management financiar.  

Practica de specialitate se desfășoară în primul semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 
studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.   

Studiile universitare de master se finalizează cu elaborarea și susținerea disertației, iar pentru promovarea examenului de disertație se acordă 10 
puncte de credit peste cele aferente programului de studii (120 ECTS). 

 
Programul de studii universitare de master Marketing și Comunicare în Afaceri 
 

Programul de studii universitare de master profesional Marketing și Comunicare în Afaceri (MKCA) face parte din structura de funcţionare a 
Facultăţii de Management-Marketing, în domeniul Marketing. Programul de masterat Marketing şi comunicare în afaceri abordează probleme de detaliu 
conexe specializării de licenţă Marketing, fiind o prelungire la un nivel superior de calificare a programului de studii universitare de licenţă. 

Programul de master MKCA se adresează: 
• în special, persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul marketing; 
• persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul fundamental Științe Economice; 
• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în marketing; 
• profesioniştilor din întreprinderi, absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă, care lucrează deja şi au dobândit experienţă în practică. 

 

MKCA își propune să formeze specialişti în domeniul marketing, înzestraţi cu competenţele necesare conducerii activității de marketing în 
organizaţii, a proceselor de comunicare de marketing a acestora, prin care să se integreze în echipe de lucru în organizaţii, prin desfăşurarea unor activităţi 
de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului organizaţional complex atât pentru organizaţiile de afaceri, cât şi pentru 
instituţiile publice. 

În urma parcurgerii programului de studii MKCA, studenții, respectiv absolvenții vor dobândi un set de cunoștințe, competențe, valori și atitudini 
specifice domeniului marketing, care le vor oferi posibilitatea să se angajeze în funcții de execuție și coordonare în cadrul organizațiilor sau să își 
valorifice competențele în cadrul unor afaceri dezvoltate pe cont propriu, dar și să continue și să aprofundeze studiile universitare. 

 

Competenţele absolvenţilor programului de studii universitare de masterat Marketing și Comunicare în afaceri sunt următoarele: 
Competenţe profesionale: 
C1 – Utilizarea adecvată a cunoştinţelor fundamentale şi avansate de teorie a marketingului şi a metodelor moderne specifice acestui domeniu; 
C2 - Realizarea de cercetări aprofundate de marketing folosind metodele, tehnicile şi instrumentele de specialitate, atât în mediul fizic, cât şi în 

mediul online; 
C3 - Fundamentarea, conceperea şi implementarea de strategii, politici şi planuri în domeniul marketingului organizaţiilor; 
C4 - Relaţionarea eficientă cu diferite categorii de parteneri de afaceri care să faciliteze tranzacţiile comerciale. 
Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea valorilor şi eticii profesiei şi executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi 

independenţă profesională, promovarea raţionamentului logic, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor; 
CT2 - Exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite nivele de ierarhizare, inclusiv cu asumarea de roluri de conducere şi promovarea 

dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi diversităţii, şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi; 
CT3 - Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și adaptarea la dinamica contextului 

social și a mediului economic. 
 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de master profesional Marketing și Comunicare în afaceri oferă 
numeroase posibilități pentru construirea unei cariere, prin angajarea în organizații diverse, publice și private, pornind de la firme mici și mijlocii până la 
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companii multinaționale. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii MKCA vor putea accesa, în funcție de aspirațiile profesionale, personalitate și 
nivelul de dezvoltare personală, locuri de muncă din domeniul marketing, precum specialist marketing, manager de produs, market research analyst, dar și 
alte ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) / ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  

Planul de învățământ al programului de studii de master Marketing și Comunicare în afaceri cuprinde discipline obligatorii și opționale, stagii 
pentru practica de specialitate și pentru elaborarea lucrării de disertație. 

Stabilirea disciplinelor din planul de învățământ al programului de studii de master s-a realizat în strânsă legătură cu competențele profesionale și 
transversale propuse, cu Standardele specifice ARACIS, dar și ținând seama de recomandările absolvenților, angajatorilor și ale mediului de afaceri. 

Disciplinele care sunt studiate în cadrul acestui program acoperă întreaga problematică a domeniului de master, oferind studenților instrumentele 
necesare pentru studiul aprofundat al marketingului, dar și al comunicării în afaceri. Printre disciplinele studiate enumerăm: Managementul marketingului, 
Tehnici de comunicare în afaceri, Comunicare și marketing online, Corespondență și comunicare în afaceri în limba engleză/franceză, Gestiunea 
sistemelor logistice de marketing, Analiza cantitativă în marketing, Marketingul organizațiilor cooperatiste, Metodologia cercetării științifice, 
Agromarketing și organizare turistică rurală. În spiritul eticii și integrității academice, planul de învățământ al programul de studii universitare de master 
MKCA include, în structura sa, disciplina obligatorie Etică și integritate academică. 

Acestor discipline li se adaugă pachetele de discipline opționale, precum și disciplinele facultative: Sondaje și anchete statistice/Strategii și politici 
de marketing, Strategii și politici de resurse umane/Strategii de afaceri, structuri și performanță în organizații, Managementul conceperii și lansării 
produselor și serviciilor/Managementul vânzării relaționale, Teoria jocurilor și a negocierii/Evaluarea riscului în activitatea de marketing; Marketing 
bancar; Negocierea afacerilor internaționale.  

Practica de specialitate se desfășoară în primul semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 
studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.   

Studiile universitare de master se finalizează cu elaborarea și susținerea disertației, iar pentru promovarea examenului de disertație se acordă 10 
puncte de credit peste cele aferente programului de studii (120 ECTS). 

 
Programul de studii universitare de master Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii 
 

Programul de studii universitare de master profesional Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii (AACTS) face parte din structura de 
funcţionare a Facultăţii de Management-Marketing, în domeniul Administrarea afacerilor. Programul de masterat Administrarea Afacerilor în Comerţ, 
Turism şi Servicii abordează probleme de detaliu conexe specializării de licenţă Economia Comerţului, Turismului și Serviciilor, fiind o prelungire la un 
nivel superior de calificare a programului de studii universitare de licenţă. 

Programul de master AACTS se adresează: 
• în special, persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul Administrarea Afacerilor; 
• persoanelor care dețin o diplomă de licență în domeniul fundamental Științe Economice; 
• absolvenţilor cu diplomă de licenţă în alte domenii decât cel economic, care îşi doresc o formare specializată în Administrarea Afacerilor; 
• profesioniştilor din întreprinderi, absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă, care lucrează deja şi au dobândit experienţă în practică. 

 

AACTS își propune să formeze specialiști în administrarea afacerilor și managementul entităților din comerț, turism și servicii, cu o calitate ridicată 
și adecvată, prin dobândirea, extinderea și aprofundarea cunoștințelor de specialitate și formarea abilităților, valorilor și atitudinilor celor interesați în 
creșterea propriului nivel profesional pentru a putea să asigure funcționarea și conducerea agenților economici de profil la parametrii impuși de 
dinamismul economiei naționale și internaționale și să desfășoare o activitate de cercetare științifică performantă, dar și capabili să se implice în activități 
antreprenoriale și de inovare pe cont propriu. 

În urma parcurgerii programului de studii AACTS, studenții, respectiv absolvenții vor dobândi un set de cunoștințe, competențe, valori și atitudini 
specifice domeniului de master, care le vor oferi posibilitatea să se angajeze pe funcții de execuție și coordonare în cadrul entităților, sau să își valorifice 
competențele în cadrul unor afaceri dezvoltate pe cont propriu, dar și să continue și să aprofundeze studiile universitare 

 

Competenţele absolvenţilor programului de studii universitare de masterat Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii sunt 
următoarele: 

Competenţe profesionale: 
C1 - Identificarea, analiza și interpretarea informațiilor care privesc interacțiunea dintre organizație și mediu, în vederea fundamentării științifice a 

deciziilor privind administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii; 
C2 - Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii organizațiilor din domeniul comerțului, turismului și serviciilor; 
C3 - Exercitarea eficace și eficientă a capacității antreprenoriale și investiționale în domeniul comerțului, turismului și serviciilor; 
C4 - Coordonarea activităților de relații cu clienții şi elaborarea și implementarea strategiilor de vânzare. 
Competenţe transversale:  
CT1 - Aplicarea valorilor şi eticii profesiei şi executarea responsabilă a unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi 

independenţă profesională, promovarea raţionamentului logic, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi autoevaluării în luarea deciziilor; 
CT2 - Exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite nivele de ierarhizare, inclusiv cu asumarea de roluri de conducere şi promovarea 

dialogului, cooperării, atitudinii pozitive şi diversităţii, şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi; 
CT3 - Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și adaptarea la dinamica contextului 

social și a mediului economic. 
 

Având în vedere competențele de mai sus, absolvirea programului de studii de master profesional Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și 
Servicii oferă un spectru larg de posibilități de angajare, în organizații diverse, publice și private, pornind de la firme mici și mijlocii până la companii 
multinaționale din domeniul comerțului, turismului ori serviciilor. Astfel, după finalizarea studiilor, absolvenţii AACTS vor putea accesa, în funcție de 
aspirațiile profesionale, personalitate și nivelul de dezvoltare personală, locuri de muncă specifice atât managementului, cât și nivelului de execuție, 
precum administrator societate comercială, specialist îmbunătățire procese, dar și alte ocupații în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România 
(COR) / ISCO 08 și cu solicitările angajatorilor pe piața muncii.  
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Planul de învățământ al programului de studii de master Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii cuprinde discipline obligatorii și 
opționale, stagii pentru practica de specialitate și pentru elaborarea lucrării de disertație. 

Stabilirea disciplinelor din planul de învățământ al programului de studii de master s-a realizat în strânsă legătură cu competențele profesionale și 
transversale propuse, cu Standardele specifice ARACIS, dar și ținând seama de recomandările absolvenților, angajatorilor și ale mediului de afaceri. 

Disciplinele care sunt studiate în cadrul acestui program acoperă întreaga problematică a domeniului de master, oferind studenților instrumentele 
necesare pentru studiul aprofundat al administrării afacerilor în comerț, turism și servicii. Printre disciplinele studiate enumerăm: Managementul 
sectorului terțiar, Strategii și politici de marketing în comerț, turism și servicii, Corespondență și comunicare în afaceri în limba engleză, Strategii și 
politici de resurse umane, Managementul vânzării relaționale, Managementul proiectelor europene, Negocierea afacerilor internaționale, Dreptul 
internațional al afacerilor, Metodologia cercetării științifice. În spiritul eticii și integrității academice, planul de învățământ al programul de studii 
universitare de master AACTS include, în structura sa, disciplina obligatorie Etică și integritate academică. 

Acestor discipline li se adaugă pachetele de discipline opționale, precum și disciplinele facultative: Tehnici de comunicare în 
afaceri/Comportament organizațional și managerial, Strategii de afaceri în organizații din sectorul terțiar/Politici economice, Metode cantitative în studiul 
pieței sectorului terțiar/Modele de studiu ale preferințelor și comportamentului consumatorului, Management financiar-bancar/Auditul calității; Marketing 
bancar; E-marketing.  

Practica de specialitate se desfășoară în primul semestru al anului al doilea de studii, în baza unui Ghid al activității de practică, pus la dispoziția 
studenților la https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/.  

Studiile universitare de master se finalizează cu elaborarea și susținerea disertației, iar pentru promovarea examenului de disertație se acordă 10 
puncte de credit peste cele aferente programului de studii (120 ECTS).  

 
* 

*               * 
 

În urma parcurgerii programelor de studii universitare de master organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, studenții, respectiv 
absolvenții vor dobândi un set de cunoștințe, competențe, valori și atitudini specifice domeniului de master, care le vor oferi posibilitatea să se angajeze în 
funcții de execuție și coordonare în cadrul entităților sau să își valorifice competențele în cadrul unor afaceri dezvoltate pe cont propriu, dar și să continue 
și să aprofundeze studiile universitare. Prin conținutul și structura planurilor de învățământ, programele de studii universitare de master profesional 
organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București creează premisele pentru continuarea studiilor în ciclul al treilea de studii universitare și 
dezvoltare profesională continuă în carieră prin studii postuniversitare, respectiv doctorat. Totodată, Universitatea vine în sprijinul studenților care doresc 
continuarea studiilor, încurajând și susținând activitatea de cercetare științifică a acestora, prin intermediul cercurilor științifice studențești. 

 
În cadrul Universității „ARTIFEX” din București activitatea de cercetare științifică a studenților și masteranzilor se derulează, în principal, în 

cadrul următoarelor cercuri științifice: 
 

1.  Modalități de perfecționare a managementului firmelor românești în contextul economic actual;  
2.  Direcții majore de dezvoltare ale marketingului în contextul actual;  
3.  Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în sectorul terțiar; 
4.  Metode cantitative utilizate în analizele financiare; 
5.  Managementul sistemului informațional financiar-contabil. 

 
7. EVALUAREA ŞI NOTAREA STUDENŢILOR ŞI PROMOVAREA ACESTORA DE LA UN AN DE STUDII LA ALTUL 

 

7.1. Evaluarea și notarea studenților 
 

 Evaluarea cunoştinţelor studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă și de master se face potrivit prederilor „Regulamentului 
privind examinarea şi notarea studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă şi master”.  
 Anul universitar este format din două semestre, durata unui semestru fiind de 14 săptămâni. În Universitatea „ARTIFEX” se organizează 
următoarele sesiuni de examene: 

a) sesiunea din iarnă; 
b) sesiunea din vară; 
c) sesiunea de restanțe și reexaminări (de regulă, în luna septembrie), cu durata de 2 săptămâni, pentru examenele la care studentul nu s-a 

prezentat în anul universitar curent sau într-un an universitar anterior, pentru examenele susţinute şi nepromovate, precum şi pentru măririle de notă, 
conform graficului activităţilor didactice, întocmit în fiecare an universitar. 

Examenele din iarnă nepromovate se reprogramează numai în sesiunea de restanţe din toamnă. Pentru sesiunea de restanţe, stabilirea datelor de 
susţinere a examenelor se face până la încheierea sesiunii din vară, fiind afişate de către facultăţi. În sesiunea de restanţe din toamnă studentul poate 
susţine examene nepromovate în sesiunile anterioare. Într-un an universitar studenţii se pot prezenta la examen cel mult de două ori la fiecare disciplină 
aferentă anului universitar în curs, o dată în sesiunea programată la finele fiecărui semestru, această examinare fiind gratuită, şi o dată în sesiunea de 
restanţe din toamnă, aceasta presupunând achitarea unei taxe. În situaţia neprezentării la un examen din sesiunea din iarnă sau din vară, examenul din 
sesiunea de restanţe nu se plăteşte. Examenele pentru disciplinele din anul universitar curent la care studentul nu s-a prezentat sau nu le-a promovat pot fi 
promovate în anii universitari următori, în condițiile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților/masteranzilor, participarea la aceste 
examene fiind condiţionată de achitarea taxei de reexaminare. 

Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este determinat prin evaluări sumative de tip examen şi prin evaluarea 
continuă (verificare pe parcurs). Formele de evaluare, obligaţiile profesionale (proiecte, lucrări practice, referate, monografii etc.), modalităţile de notare, 
condiţiile pentru promovarea disciplinei sunt stabilite prin fișele de disciplină şi nu pot fi contestate.  

https://www.artifex.org.ro/graficul-activitatilor/practica-studentilor/
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Fișele de disciplină sunt prezentate studenţilor de către titularii de curs la începutul semestrului şi se depun, anterior datei de începere a anului 
universitar, la biblioteca universităţii, de către departamentele de specialitate care gestionează programele de studiu. 

Sistemul de evaluare a cunoștințelor este prevăzut în fișele fiecărei discipline și cuprinde:  
a) examenele scrise prevăzute în perioada sesiunilor de examene, pe bază de lucrări scrise sau teste de cunoştinţe; 
b) examenele orale prevăzute, de asemenea, în perioada sesiunilor de examene, pe bază de bilete de examen individuale, tratate liber sau prin 

conversaţie de evaluare;  
c) verificări, prevăzute înaintea sesiunilor de examene, în ultima săptămână de activitate didactică a fiecărui semestru;  
d) colocviile;  
e) testele de cunoştinţe sau lucrările scrise aplicate în cursul semestrului;  
f) referatele, proiectele, lucrările practice şi de laborator elaborate în cadrul activităţii de seminar (laborator) şi în perioadele compacte de 

practică;  
g) portofoliile de evaluare, constând în pachete (dosare) de materiale reunite în jurul unei teme sau domeniu din cadrul disciplinei de învăţământ, 

abordate teoretic şi practic, realizate prin activitate independentă de către studenţi, în cursul semestrelor sau al perioadelor de practică;  
h) evaluarea pe baza activităţii prestate de studenţi în cadrul seminariilor, laboratoarelor şi practicii, constând în participarea activă şi calitativă la 

desfăşurarea acestora. 
Indiferent de forma de evaluare, elaborarea subiectelor se va face astfel încât să se asigure același grad de dificultate pentru toți studenții, iar 

redactarea lor va fi clară, în scopul evitării confuziilor. 
Secretariatele facultăţilor afişează, cu două săptămâni înaintea sesiunilor, programarea examenelor, stabilită la nivelul conducerii facultăților, după 

consultarea cadrelor didactice și a reprezentanților studenților. 
Studenţii, care din motive obiective nu se prezintă la examen la data programată pentru grupa lor, pot solicita, cu avizul cadrului didactic şi 

aprobarea decanului, reprogramarea examenului în aceeaşi sesiune, cu altă grupă. Un student nu poate susține examenul aferent unei discipline de mai 
multe ori în cadrul aceleiași sesiuni.  

Studenţii au dreptul să intre în sesiunea de examene numai dacă și-au îndeplinit toate obligaţiile profesionale (proiecte, lucrări practice, referate, 
monografii), prevăzute în Fişele disciplinelor, precum şi obligaţiile financiare (plata taxelor de şcolarizare, a taxelor de examinare).  

Examenele se susţin în zilele şi sălile stabilite, în faţa cadrului didactic titular al disciplinei şi a cadrului didactic care a condus seminariile şi 
lucrările practice sau a altui cadru didactic desemnat, între orele 8.00 – 20.00. În cazul în care, din motive bine întemeiate, titularul de disciplină lipsește, 
directorul de departament va stabili, pentru desfășurarea examenului, o comisie formată din două cadre didactice din cadrul departamentului de 
specialitate. 

Studenții pot susține, de regulă, o singură evaluare în aceeași zi. 
Examinarea orală se efectuează pe baza biletului de examen extras, în mod individual, de către fiecare student, din totalul biletelor întocmite. 

Biletele de examen sunt semnate de cadrul didactic examinator. Studenţii au dreptul la cel puţin 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor.  
În cazul examenelor scrise, cadrele didactice au obligaţia ca, înainte de începerea probei, să verifice prezenţa studenţilor la examen şi să informeze 

studenţii asupra timpului pe care îl au la dispoziţie pentru elaborarea lucrărilor şi asupra criteriilor şi baremului de evaluare a lucrărilor. 
Evaluarea cunoştinţelor prin probe de verificare se realizează prin notare pe parcursul semestrului conform cerinţelor fişei disciplinei. Fişele de 

disciplină pot prevedea în mod explicit o evaluare finală în ultima săptămână a semestrului. 
Rezultatele examenelor orale se comunică studenţilor în ziua desfăşurării acestora. Rezultatele examenelor scrise se comunică studenţilor în 

termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării examenelor respective.  
Notarea răspunsurilor studenţilor la examene, probe de verificare şi colocvii se face cu note de la 1 la 10 (numere întregi), nota minimă de 

promovare fiind 5,00. 
 La examinarea prin probă scrisă, lucrările se păstrează de cadru didactic titular de curs, timp de 15 zile după încheierea sesiunii. 

Notele acordate studenţilor la examenele orale sunt definitive şi nu pot fi contestate. La solicitarea studenţilor, cadrele didactice au datoria de a le 
explica criteriile şi motivele acordării notelor. 

La examenele scrise, studenţii care se consideră subevaluaţi pot solicita reevaluarea lucrărilor. În acest caz, în spiritul principiilor academice, 
cadrul didactic examinator are datoria de a reanaliza, în prezenţa studentului, lucrarea vizată şi de a explica acestuia criteriile şi motivele acordării notei, 
inclusiv de a modifica nota în cazul în care constată că sesizarea studentului este îndreptăţită. În cazul în care posibilităţile dialogului direct cu studenţii 
sunt epuizate, precum şi în cazul în care studenţii consideră că există carenţe majore în modul de examinare şi notare practicat de cadrul didactic, studenţii 
pot depune contestaţie scrisă la decanul facultăţii, în cel mult o zi de la data comunicării rezultatelor de către cadrul didactic. Rezolvarea contestaţiilor se 
face prin instituirea, prin decizia decanului, a unei comisii de specialitate. Dacă în urma studierii documentelor privind modul de examinare şi de notare, a 
consultării studenţilor sau a altor informaţii veridice, comisia constată caracterul întemeiat al sesizărilor, atunci aceasta poate decide reexaminarea 
studenţilor petenţi sau, după caz, a tuturor studenţilor examinaţi de cadrul didactic în cauză. Evaluarea şi notarea se vor efectua în prezenţa cadrului 
didactic în cauză, pe baza unui barem întocmit conform obiectivelor şi conţinuturilor prevăzute în fișa disciplinei. Notele acordate la reexaminare rămân 
definitive.  

Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultăţii în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se 
dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională. În aceste cazuri, 
decanul poate dispune reorganizarea examenului. 

Studenţii care încearcă să promoveze prin fraudă examenele sunt exmatriculaţi. În cazul substituirii de persoană la examen, cei în cauză (cel 
înlocuit şi cel care înlocuieşte) vor fi exmatriculaţi, fără drept de reînmatriculare în niciuna din facultăţile Universităţii „ARTIFEX” din București. 

Studentul care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învăţământ poate beneficia, în baza cererii individuale aprobate de decan, de 
examene suplimentare pentru mărie de note, în următoarele condiţii:  

a) Studentul poate beneficia de mărire de note la cel mult două discipline, într-un an de studii;  
b) Examenul pentru mărirea de notă nu se poate repeta. Nu se admite reexaminarea în vederea măririi de note la disciplinele studiate în anii 

precedenţi;  
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c) Examenele în vederea măririi notei se stabilesc numai în perioada sesiunii de restanţe și reexaminări conform structurii anului universitar. 
Acestea vor putea fi susţinute după achitarea taxelor aferente, stabilite de Consiliul de Administrație al Universității „ARTIFEX” din București; 

d) Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială.  
 

 Disciplinele facultative promovate se trec în documentele de evidenţă a situaţiei şcolare a studentului şi în actele de studii. La solicitarea 
studentului, notele şi creditele obţinute la aceste discipline se pot lua în considerare la calculul mediei aritmetice sau ponderate anuale, dar nu se iau în 
considerare la calculul mediei pentru obţinerea bursei, la stabilirea numărului de credite necesare pentru promovarea anului de studiu sau pentru înscrierea 
în anul de studiu următor. 
 Rezultatele evaluărilor pe discipline de examen sunt consemnate în suplimentul de diplomă, eliberat gratuit fiecărui student, la încheierea studiilor. 
 

7.2. Promovarea studenților de la un an de studii la altul 
 

 Promovarea unui an de studii aferent ciclului de licență este condiţionată de obţinerea a minimum 30 de credite de studii transferabile pe 
semestru, respectiv un total de 60 credite de studii transferabile pe an universitar, aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al 
programului de studii respectiv.  

Studenţii înmatriculați la programele de studii universitare de licență  pot accede în anii următori de studiu fără să realizeze toate creditele de 
studiu transferabile din anii anteriori, după cum urmează:  

a) din anul I în anul al II-lea, dacă au obţinut minimum 40 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii din planul de 
învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînscriere;  

b) din anul al II-lea în al III-lea, dacă au obţinut, cumulativ (anii I şi al II-lea), minimum 80 credite de studii transferabile aferente disciplinelor 
obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînmatriculare;  

Promovarea anului al III-lea este condiţionată de obţinerea, cumulativ (anii I-III), a minimum 180 de credite de studii transferabile aferente 
disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ, precum şi de promovarea disciplinei Educaţie fizică şi sport; în caz contrar, studenţii pot 
urma, la cerere, doar în regim cu taxă, anul III suplimentar;  

Înscrierea în anul III suplimentar este posibilă de maxim două ori; studenţii care nu se înscriu sau care nu promovează anul suplimentar vor fi 
exmatriculaţi. Pe parcursul anului III suplimentar studenţii nu pot beneficia de întrerupere de studii.  

Studentul care beneficiază de reînmatriculare sau de an suplimentar are obligația de a promova toate disciplinele obligatorii și opționale din planul 
de învățământ al promoției cu care finalizează studiile universitare de licență. Numărul minim de credite de studii transferabile necesar pentru a accede în 
anul următor nu le cumulează pe cele de la disciplina Educaţie fizică şi sport şi de la disciplinele facultative. 

Din pachetul de discipline opţionale aferent fiecărui semestru (începând cu semestrul 3), studentul alege o singură disciplină care va fi consemnată 
de către acesta odată cu semnarea contractului individual anual de studii. De asemenea, prin intermediul contractului individual anual de studii se aleg şi 
disciplinele facultative. Constituirea formaţiilor de lucru pentru disciplinele opţionale şi facultative va respecta standardele ARACIS. În situaţia în care 
numărul studenţilor care aleg o disciplină opţională / facultativă nu permite constituirea unei formaţii de lucru (serie de curs - potrivit normativelor în 
vigoare), iar această disciplină nu se regăseşte în planul de învăţământ al unei alte specializări din cadrul Universităţii „ARTIFEX” la al cărei curs aceşti 
studenţi să participe, respectivii studenţi vor fi alocaţi automat către acea disciplină/discipline opţională/opţionale pentru care numărul solicitanţilor este 
cel mai mare (regula majorităţii).  

Contractele anuale individuale de studii se completează şi semnează de către studenţii anului I şi ai anului II pentru anul universitar următor, 
acestea depunându-se la secretariatul facultăţii până cel mai târziu la data de 15 septembrie. 

Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina 
respectivă. 

În cadrul Universității „ARTIFEX” din București, nu este posibilă urmarea a doi ani de studiu cumulat într-unul singur. 
Situaţia şcolară a studentului se încheie după sesiunea de restanţe și reexaminări și înainte de începerea noului an universitar. Studentul integralist 

este studentul care are toate examenele promovate la sfârşitul anului universitar. 
Admiterea la susţinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor aferente 

disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ corespunzător ciclului respectiv, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor financiare ce 
reies din contractul de şcolarizare. 

 

Promovarea unui an de studii aferent ciclului de masterat este condiţionată de obţinerea a minimum 30 de credite de studii transferabile pe 
semestru, respectiv un total de 60 credite de studii transferabile pe an universitar, aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al 
programului de studii respectiv.  

Studenţii înmatriculați la programele de studii universitare de masterat pot accede din anul I în anul al II – lea de studiu, fără să realizeze toate 
creditele de studiu transferabile, dacă au obţinut minimum 40 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii și opționale din planul de 
învăţământ; în caz contrar, studenţii vor fi exmatriculaţi, cu drept de reînscriere.  Promovarea anului al II-lea este condiţionată de obţinerea, cumulativ 
(anii I-II), a minimum 120 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ; în caz contrar, studenţii 
pot urma, la cerere, doar în regim cu taxă, anul II suplimentar.  

Înscrierea în anul II suplimentar este posibilă de maxim două ori; studenţii care nu se înscriu sau care nu promovează anul suplimentar vor fi 
exmatriculaţi. Pe parcursul anului II suplimentar studenţii nu pot beneficia de întrerupere de studii.  

Studentul masterand care beneficiază de reînmatriculare sau de an suplimentar are obligația de a promova toate disciplinele obligatorii și opționale 
din planul de învățământ al promoției cu care finalizează studiile universitare de masterat. 

Din pachetul de discipline opţionale aferent fiecărui semestru, studentul alege o singură disciplină care va fi consemnată de către acesta odată cu 
semnarea contractului individual anual de studii. De asemenea, prin intermediul contractului individual anual de studii se aleg şi disciplinele facultative. 
Constituirea formaţiilor de lucru pentru disciplinele opţionale va respecta standardele ARACIS. În situaţia în care numărul studenţilor care aleg o 
disciplină opţională nu permite constituirea unei formaţii de lucru (serie de curs - potrivit normativelor în vigoare), iar această disciplină nu se regăseşte în 
planul de învăţământ al unei alte specializări din cadrul Universităţii „ARTIFEX” la al cărei curs aceşti studenţi să participe, respectivii studenţi 



 26 

masteranzi vor fi alocaţi automat către acea disciplină/discipline opţională/opţionale pentru care numărul solicitanţilor este cel mai mare (regula 
majorităţii).  

Contractele anuale individuale de studii se completează şi semnează de către studenţii declarați admiși și de către cei ai anului I pentru anul 
universitar următor, acestea depunându-se la secretariatul facultăţii până cel mai târziu la data începerii noului an universitar. 

Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina 
respectivă. 

În cadrul Universității „ARTIFEX” din București, nu este posibilă urmarea a doi ani de studiu cumulat într-unul singur. 
Situaţia şcolară a studentului se încheie după sesiunea de restanţe și reexaminări și înainte de începerea noului an universitar. Studentul integralist 

este studentul care are toate examenele promovate la sfârşitul anului universitar. 
Admiterea la susţinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor aferente 

disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ corespunzător ciclului respectiv, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor financiare ce 
reies din contractul de şcolarizare. 

 

8. BAZA MATERIALĂ 
 

 Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii și obiectivelor fixate. 
Spaţiile adecvate procesului de învăţământ superior şi cele auxiliare aflate în proprietatea Universităţii „ARTIFEX” prin legea de înființare și acreditare 
(Legea nr.133/2005), desfăşurate pe un teren în suprafaţă de peste 5.600 mp, însumează aproape 10.500 mp. În acest spaţiu, destinat în exclusivitate 
învăţământului, se află o puternică bază materială, aflată în proprietate, pentru pregătirea resurselor umane: săli de curs, amfiteatre, săli de seminar, 
laboratoare, sală de sport, bibliotecă, birouri, magazii, spaţii utilitare, cămin, centrul cultural ştiinţific, centrul medical.  

După acreditarea instituţiei, baza materială a fost îmbunătăţită permanent prin achiziţionarea de bunuri pentru desfăşurarea corespunzătoare a 
activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, precum și prin realizarea de lucrări majore de reparații și modernizări. 

Spațiile de învățământ sunt dotate corespunzător, potrivit misiunii și obiectivelor asumate prin programul de studii și specificul disciplinelor, cu 
tehnică de calcul, sisteme multimedia (TV, video și retroproiectoare, ecrane de proiecție, flip-chart-uri etc.). 

 

 

 

 

Pe lângă acestea, Universitatea mai dispune şi de alte spaţii care asigură desfăşurarea unor activităţi specifice, precum: sală Senat, birouri pentru 
decanate, departamente şi secretariate, birouri pentru personalul TESA etc. 

Lucrările aplicative prevăzute la disciplinele de specialitate din planurile de învățământ ale programelor de studii se desfășoară în laboratoare 
dotate corespunzător cu tehnică de calcul și echipament specific. Laboratoarele de informatică în care se desfășoară disciplinele din planul de învățământ 
sunt dotate cu calculatoare într-un număr corespunzător numărului de studenți dintr-o grupă de studiu. 

 

  
 

Biblioteca UAB are propriul Regulament de funcționare, desfăşurarea activităţii în cadrul bibliotecii se realizează în condiţii optime, aceasta fiind 
deservită de un bibliotecar, având studii superioare de specialitate. În biblioteca universităţii se află peste 7.000 de volume, reviste, publicaţii naţionale şi 
internaţionale, reprezentând un fond documentar propriu din domeniul economic. La fondul de carte propriu se adaugă colecții de specialitate şi 
abonamente la un număr semnificativ de publicaţii de specialitate româneşti şi străine corespunzător misiunii asumate la nivelul întregii Universităţi şi a 
programelor sale. Totodată, se asigură studenților accesul la baze de date internaţionale şi resurse electronice, prin site-ul Universităţii 
(http://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/acces-biblioteci-digitale/ și, respectiv, http://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/acces-baze-de-date/). 
Prin Editura Artifex, acreditadă C.N.C.S.I.S. – cod 307, se asigură editarea lucrărilor necesare procesului de învățământ.  

http://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/acces-biblioteci-digitale/
http://www.artifex.org.ro/biblioteca-digitala/acces-baze-de-date/
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În cadrul Universităţii funcţionează Departamentul administrativ care are, printre atribuţii, asigurarea şi gestionarea spaţiului de cazare în cămin, 

întreţinerea şi repararea spaţiilor de cazare. În desfăşurarea activităţii sale, Departamentul administrativ al universităţii are o strânsă colaborare cu 
Asociaţia Studenţilor din Universitatea „Artifex” din Bucureşti. Studenţii beneficiază de servicii sociale, culturale şi sportive, asigurate de baza materială 
a Universităţii. Toţi studenţii proveniţi din alte zone decât cea a municipiului Bucureşti beneficiază, la cerere, contra cost, de cazare în căminul 
Universităţii, a cărui activitate se desfăşoară în conformitate cu „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminului studenţesc”.  

 

 
 

Căminul are o capacitate de cazare care asigură spaţii de locuit pentru 400 de studenţi. În urma protocolului încheiat între Universitatea 
„ARTIFEX” şi Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, studenţii beneficiază de masă contra cost, asigurându-se, totodată, practicarea unor preţuri accesibile 
studenţilor. 

Toate spațiile de învățământ din cadrul Universității „ARTIFEX” au acoperire wireless, accesul studenților la resursele informatice şi de 
comunicaţii făcându-se în condițiile unui regulament de acces, precum și în conformitate cu orarul stabilit. 

Profesorii menţin legătura cu studenţii prin e-mail, platforme electronice dedicate, prin programul de consultaţii săptămânale, precum şi prin 
activitatea de tutorat. 

 
9 . ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 

 Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București este o organizație studențească democratică, fără personalitate juridică, cu scop 
nepatrimonial, independentă și autonomă, cu activitate civică, culturală și educațională, ce îşi propune să continue tradiția democratică a organizațiilor 
studențești din țara noastră și să contribuie activ la afirmarea spiritului universitar românesc și universal și să reprezinte interesele studenţilor, 
masteranzilor şi absolvenţilor Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. 
 Scopul Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București este acela de a asigura respectarea drepturilor studenților și promovarea 
acțiunilor cultural – educative, sportive ale acestora. De asemenea, Asociaţia Studenţilor din Universitatea ARTIFEX asigură respectarea drepturilor 
studenţilor, masteranzilor şi absolvenţilor instituţiei. 
 Asociația Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București îşi propune:  

a) stimularea, promovarea și cultivarea unor raporturi personale și instituționale cu studenții Universității „ARTIFEX” din București;  
b) participarea la programe locale, naționale și internaționale pentru studenti;  
c) inițierea de proiecte de promovare a valorilor universitare;  
d) să organizeze conferințe, colocvii, seminarii cu caracter intern si internațional;  
e) să promoveze activități care pot duce la afilierea asociației la organisme locale, naționale și internaționale de profil;  
f) să fie partener de dialog pentru instituțiile abilitate în vederea reprezentării eficiente a studenților;  
g) să încurajeze dezvoltarea de proiecte de interes pentru mediul academic din Universitatea „ARTIFEX” din București;  
h) să promoveze cercetarea interculturală;  
i) să desfașoare campanii tematice;  
j) să organizeze întâlniri cu scopuri recreative (baluri, carnavaluri, spectacole de muzică şi teatru, vizite la muzee, excursii şi tabere etc) pentru 

toţi studenţii Universității „ARTIFEX” din București;  
k) să asigure reprezentarea studenţilor în cadrul organelor de conducere de la nivelul Facultăţilor şi Universității „ARTIFEX” din București;  
l) alte acțiuni conforme cu statutul asociației și cu dispozitiile legale în vigoare. 

 În componenţa asociaţiei intră următoarele categorii de membrii: membrii fondatori; membrii activi; membrii susţinători; membrii de onoare.  
Poate deveni membru al Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București orice student al instituţiei, fără deosebire de 

naţionalitate, sex, apartenenţă politică şi religioasă, dacă respectă cumulativ următoarele condiţii: 
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• depune o cerere tip şi nu este membru al altei organizaţii cu scopuri contrare Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din 
București; 

• nu a adus prejudicii imaginii Universităţii;  
• prin profilul său etic şi moral întruneşte cerinţele impuse de obiectivele organizaţiei;  
• nu desfăşoară activităţi sau participă la acţiuni care compromit sau aduc prejudicii morale organizaţiei. 

 Obligaţiile membrilor Asociaţiei Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX”: 
• să respecte statutul, regulamentul de ordine interioară şi celelalte acte emise de Asociatia Studentilor;  
• să respecte îndatoririle stabilite de Consiliul de Conducere;  
• în cazul alegerii şi numirii în conducerea organizaţiei sau a Facultăţilor şi Univerrităţii şi asumării acestei responsabilităţi să participe în mod 

regulat la întruniriile organismului de conducere respectiv şi să îndeplinească sarcinile funcţiei de conducere pe care o deţine. 

 Drepturile membrilor Asociaţiei Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX”: 
• să-şi exprime liber opiniile;  
• să participe la activităţile desfăşurate de asociţie;  
• să fie informaţi asupra activităţilor organizaţiei; 4. să facă propuneri de îmbunătăţire a organizaţiei;  
• să răspundă personal interpelărilor adresate de organele de conducere ale organizaţiei;  
• au dreptul să aleagă şi să fie alesi într-o funcţie de conducere a Asociației Studenţilor din Universitatea „ARTIFEX” din București sau într-o 

funcție de conducere de la nivelul Facultăților sau Universității. 
 

 

Vă invităm și vă așteptăm să fiți studenții și partenerii noștri! 

                                                                                                                                           
 


	Anul universitar este format din două semestre, durata unui semestru fiind de 14 săptămâni. În Universitatea „ARTIFEX” se organizează următoarele sesiuni de examene:

