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MASTERAT CURSURI POSTUNIVERSITARE 
Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

 Marketingul şi managementul firmei 

– 4 sem. 

 Audit şi expertiză contabilă – 4 sem. 

 Marketing în turism și servicii – 200 

ore didactice 

 Marketingul vânzărilor – 200 ore 

didactice 

 Marketingul și managementul 

operațiunilor logistice – 200 ore 

didactice 

 Contabilitatea și fiscalitatea firmei – 

220 ore didactice  

 

Facultatea de ŞTIINŢE UMANISTE, 

POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 Evaluarea politicilor și programelor 

publice – 4 sem. 
 

Facultatea de ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, 

PSIHOLOGIE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT 

 Management educaţional – 4 sem.  

 Psihologie clinică – 4 sem. 

TERMEN DE ÎNSCRIERE 01.09 – 26.09.2014 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII 

 Carte de identitate (copie xerox); 

 Certificat de naştere (copie xerox legalizată); 

 Certificat de căsătorie (copie xerox legalizată) 

dacă este cazul; 

 Diploma de bacalaureat (copie xerox 

legalizată);  

 Diplomă de absolvire a studiilor superioare 

(licenţă) sau adeverinţă pentru promoţia 2014 

(copie xerox legalizată); 

 Adeverinţă medicală; 

 Chitanţă privind plata taxei; 

 Trei fotografii format ¾; 

 Un dosar plic. 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII 

 Carte de identitate (copie xerox); 

 Certificat de naştere (copie xerox legalizată); 

 Certificat de căsătorie (copie xerox legalizată) 

dacă este cazul; 

 Diploma de bacalaureat (copie xerox 

legalizată);  

 Diplomă de absolvire a studiilor superioare 

(licenţă) sau adeverinţă pentru promoţia 2014 

(copie xerox legalizată); 

 Foaie matricolă (copie legalizată) 

 Adeverinţă medicală; 

 Chitanţă privind plata taxei; 

 Trei fotografii format ¾; 

 Un dosar plic. 

 Nu se percepe taxă de înscriere 

 Studenții care urmează o specialitate la nivel masterat, absolvenți ai UVVG, beneficiază de o 

reducere de 25% a taxei de școlarizare pe toată perioada școlarizării 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA CENTRUL ACADEMIC DE 

INFORMARE ŞI ÎNSCRIERE 
Satu Mare, Str. Ştefan cel Mare nr. 7, Tel. 0261-716240 

 

 


