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ADMITEREA 2018 
FACULTATEA ȘTIINȚE  ECONOMICE 

Catedra BA, REI, Turism 
  

PROGRAME DE STUDII 
 

se realizează în limba română, rusă, engleză  și/sau franceză  

CICLUL I LICENŢĂ  CICLUL II MASTERAT  DOCTORAT 

 ŞTIINŢE ECONOMICE  

  

 Business şi administrare  

 Contabilitate  

 Economie mondială şi 

relaţii 

economice internaţionale  

 Finanţe şi bănci  

 Marketing şi logistică  

 Turism  

 Business Management şi 

Antreprenoriat  

 Finanţe, Fiscalitate şi 

Contabilitate  

 Finanţe, Investiţii şi 

Banking  

 Management Contabil, 

Expertiză şi Audit  

 Marketing şi Logistică  

 Politici Comerciale şi 

Drept Vamal  

 Turism Internaţional şi 

Managementul în 

Industria Ospitalităţii  

 521.02 - 

Economie 

mondială, 

Relații 

Economice 

Internaționale 

 521.03 – 

Economie și 

Management în 

domeniul de 

activitate 

 Modul psiho-pedagogic  

FORMA DE PREDARE 

 Studii cu frecvență – 

durata 3 ani 

 Studii cu frecvențăredusă 

– durata 4 ani  

FORMA DE PREDARE  

 Studii cu frecvență – 

durata  2 ani 



Facultatea de Științe Economice din cadrul ULIM a 
fost apreciată cu premiul ”Cristalul Calității” și 

Diploma de Recunoștință pentru reformele 
înaintate în susținerea calității învățământului 

superior  



De ce am trecut la un sistem de formare 

pe niveluri licență, masterat, doctorat? 

Piața muncii 

 

• absolvenții cu o viziune largă sunt pregătiți să lucreze în condiții 
cerințeleor crescute, pentru mobilitatea profesională, care pot 
îndepărta stereotipuri și oferă noi idei și soluții 

Student 

 

• posibilitatea de a alege o traiectorie educațională flexibilă, 
combinînd pregătirea cu diferite domenii aplicînd posibilitatea 
învățămîntului individual 

Sistemul de 

învățământ 
 

 

• oferirea o varietății de cunoștințe, aptitudini, și asigure 
integrarerii universității în mediul internațional educațional 



PROGRAMUL EDUCAȚIONAL ESTE FACILITAT DE 
EXISTENȚA: 

• unei baze materiale moderne; 
• colecții didactice;  
• săli de lectură;  
• bibliotecii digitale; 
• accesului la biblioteci electronice internaţionale;  
• Wi-Fi gratuit; 
• complex sportiv cu diverse oferte, cămin şi hotel universitar;  
• cantine și restaurant universitar;  
• editură şi tipografie proprie și de relațiile foarte bune de 

parteneriat cu facultăți de profil din țară și străinătate. 
 
 

FACILITĂȚI PENTRU STUDII: 
• oportunități de mobilitate academică pe parcursul unui semestru 

sau al unui an de studii;  
• taxe moderate cu posibilitatea achitării în rate;  
• burse de merit;  

• studii gratuite pentru studenții cu aptitudini deosebite.  
 

Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice proprii, 
specialiști de renume pentru fiecare dintre domeniile de 

specializare oferite. 

PERSPECTIVE  PROFESIONALE: 
• o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi 

business; 
• activitatea în companii transnaţionale, diverse structuri 

economice în domeniul businessului şi inovării; 
• in companii de consultanţă şi audit; 
• instituţii financiare, strategie şi politică de unităţi a 

marilor corporaţii; 
• organe de gestionare a entităţilor mici şi de dimensiuni 

medii, şi autorităţile publice şi organizaţiile; 
•  absolvenţii vor fi calificaţi să lucreze în hoteluri, 

moteluri, staţiuni, restaurante, centre de convenţie şi 
nave de croazieră; 

• absolvenții vor putea ocupa poziţii manageriale în 
industria turismului şi ospitalităţii în calitate de 
manager de hotel, specialist în dezvoltarea turismului 
sau manager în staţiuni și etc. 

Absolvenții detin abilităţile necesare pentru a începe 
propria afacere. 

 



Business şi administrare  

 

Dr.hab., prof.univ

Efros Stela dr., 

Director SRL “S&D 

service”
Ioniță Veaceslav

Dr., conf.univ. 

Expert «IDIS VIITORUL» 

Blagorazumnaia Olga

Dr., conf.univ. 

Pestușco Nina

Dr., conf.univ. 

Manager SRL “Socpes-Exin”  



Economie mondială şi 

relaţii economice  

internaţionale  

 

Roșca Petru

Dr.hab., prof.univ

Drăgălin Iuliana

Dr., Secretar de Stat de cooperare 

internaționale și calitate 

Taranenco Lilia

Dr., Contabil Șef SRL 

“TERMOGAZGRUP” 

Simov Denis

Dr., Director general “Reunion 

Grup” S.A. 



Marketing şi logistică  

 

Moldovan-Bătrînac Viorelia

Dr., conf.univ., Consilier al prim-

ministrului 

Guzun Stela

Dr., conf.univ. 

Manager SRL “LDM-OIL TRANS”  

Buzdugan Adriana

Dr., conf.univ. USM 

Țăruș Radu

Lector univ. 

Manager SRL “Event Management”  

Trifonova Larisa

Lector univ. 

Robu Elena

Dr., conf.univ. 

Director școlii doctorale 



Turism  

Lisa Galina

Dr., conf.univ. 

Robu Elena

Dr., conf.univ. 

Gribincea Alexandru

Dr.hab., prof.univ

Barcari Igor

Lector univ., Expert Moldova-Tur Nanu Veaceslav

Director  Hotel Dacia Chisinau 



Ce nu ați învăța, veți învăța pentru dvs. 
Cerculile științifice studencești 

Catedra 
BA, REI, 
Turism 

„Tînăr 
Antreprenor” 

„Daily 
Business” 

Marketer 

Activitatea de 
marketing în 
agenţiile de 

turism  





Vizite industriale 

Studenții la o 

lecțtie cu elemente 

practice 

 

Vizite industriale 

 



Contacte:  

• Decan - Baeșu Valeriu 
• Etajul 2, biroul 235, tel: +373 022 21-35-21 

• Prodecan – Guzun Stela 
Etajul 2, biroul 235, tel: +373 022 21-35-21 

• Șef catedră – Burlacu Natalia 
Etajul 2, biroul 251, tel: +373 022 21-35-21 

 

 

 


