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Facultatea Științe Economice din cadrul ULIM 
a fost apreciată cu Diploma de Recunoștință și 

premiul ”Cristalul Calității”  pentru merite 
deosebite în promovarea culturii calității 

învățământului superior.  



FACULTATEA ȘTIINȚE  ECONOMICE  
PROGRAME DE STUDII 

 

 

CICLUL I LICENŢĂ 
 

 

 Finanţe şi bănci 
 Contabilitate 
 Business şi administrare 
 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale 
 Marketing şi logistică 
 Servicii hoteliere, turism și agrement 

FORMA DE PREDARE 
Studii cu frecvență – durata 3 ani 

Studii cu frecvență redusă – durata 4 ani 

LA CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE VOR ANEXA: 

• Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie); 
• Copia buletinului de identitate sau a paşaportului; 
• Certificatul medical-tip (formularul 086-e); 
• 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm. 

                                               
Înscrie-te online www.ulim.md 

 



 

CICLUL II MASTERAT 
 

 
 Finanţe, Fiscalitate şi Contabilitate 
 Finanţe, Investiţii şi Banking 
 Management Contabil, Expertiză şi Audit 
 Business Management şi Antreprenoriat 
 Politici Comerciale şi Drept Vamal 
 Marketing şi Logistică 
 Turism Internaţional şi Managementul în Industria 

Ospitalităţii 

FORMA DE PREDARE 
Studii cu frecvență – durata  2 ani 

LA CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE VOR ANEXA: 

• Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie); 
• Copia buletinului de identitate sau a paşaportului; 
• Certificatul medical-tip (formularul 086-e); 
• 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm. 

                                               
Înscrie-te online www.ulim.md 

 

FACULTATEA ȘTIINȚE  ECONOMICE  
PROGRAME DE STUDII 

 



PROGRAMUL EDUCAȚIONAL ESTE FACILITAT DE EXISTENȚA 

LABORATOARE DOTATE SĂLI DE LECTURĂ 



COLECȚII DIDACTICE, BIBLIOTECI DIGITALE ȘI MEDIATECĂ 



FACILITĂȚI PENTRU STUDII: 

 
• oportunități de mobilitate academică (un semestru sau un an de studii);  
• taxe moderate cu posibilitatea achitării în rate;  
• burse de merit;  
• studii gratuite pentru studenții cu aptitudini deosebite. 

ACTIVITĂȚI EXTRACURICULARE  



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 dețin abilitățile necesare pentru a începe 

propria afacere. 

Absolvenții detin abilităţile necesare pentru a începe 
propria afacere. 

 



Relaţiile Internaţionale ULIM  



FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE 
Catedra Business și Administrare, Relații Econimice 

Internaționale, TURISM 
Catedra Finanțe, Contabilitate și  Cibernetică 

Matematică 

 



 

TURISM 
Studenții vor explora modul în 

care funcţionează afacerile de 

turism, cum se comportă turiştii 

şi care este impactul turismului 

pe ţări, culturi şi mediu. 

Studenții vor dezvolta noi 

concepte de turism; iniţiative de 

ecoturism; gestionarea agențiilor 

de turism, centre de conferinţe, 

marketingul agenţiilor de turism. 

Marketing și 

Logistică îşi propune să ofere 

un rol esenţial în succesul 

oricicărei afaceri. Acest program 

este proiectat pentru a oferi 

studenților competenţele necesare 

pentru o carieră de succes în 

marketing. Studenții dezvoltă 

cunoștințele comportamentului 

consumatorilor şi importanţa 

cercetării de piaţă atunci când se 

iau decizii privind stabilirea 

preţurilor, distribuirea şi 

promovarea produselor/serviciilor 
pe diferite pieţe.  

Relații 

economice 

internaționale  

are drept scop de a oferi 

studenţilor cunoștințe de 

bază în afacerile 

internaționale.  
Programul REI oferă 

studenților abilitatea de 

aplicare a teoriilor în 

practica lumii reale, 

situaţii de afaceri 

folosind gândirea critică 

şi abilităţi de a lua 

decizii strategice. 

Specialitatea Business și  
Administrare are drept scop formarea abilităţilor 

şi cunoştinţelor teoretice şi practice care contribuie la o 

asanare a planificării, organizării şi implementării 

controlului asupra afacerilor şi activităţilor economice, 

atât în sectorul privat, cât şi în cel public, non-

profit/voluntar/sectoarele terţe 

 



Ce nu ați învăța, veți învăța pentru dvs. 

Cerculile științifice studențești 

1. 

2. 

3. 

Tînăr Antreprenor 

Daily Business 

Strategii Financiar ancare contemporane 

Analize și dezbateri economice 

Activitatea de marketing în agențiile de 
turism 



Vizite industriale 
 

 

 

 

 

 

Studenții la lecție 
cu elemente 

practice 

Vizite 
industriale 



ULIM.M
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