Programul de masterat profesional:

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
ACTE NECESARE pentru INSCRIERE :
Candidaţii care au absolvit programele de licenţă la
ASE din Bucureşti, promoţia 2016, se înscriu pe
baza informaţiilor din Baza de date a ASE şi vor
prezenta un dosar plic (pe care vor înscrie datele de
identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul
de telefon), care va conţine:
a) copia legalizată a certificatului de naştere;
b) copia cărţii de identitate;
c) declaraţie pe propria răspundere, completată în
momentul înscrierii în sistemul informatic, prin
care candidatul se angajează că nu va beneficia
concomitent de finanţare de la buget pentru două
programe de studii universitare, indiferent de
nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de
două programe de studii universitare, indiferent de
nivelul şi forma de finanţare ale acestora, şi că nu a
fost exmatriculat din ASE,
d) două fotografii ¾
e) adeverinţa medicală eliberată de medicul de
familie sau de o altă unitate autorizată,
f) bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
Informatii detaliate sunt disponibile
la adresa:
http://www.ase.ro/admitere2016/ma
sterat/metodologie.asp

Coordonator program:
Prof. univ. dr. Razvan Cătălin DOBREA
(razvan.dobrea@man.ase.ro)

Esti licenţiat si iţi doreşti o pregătire
profesionistă în managementul proiectelor?
 Vrei o specializare academică atestată
internaţional în domeniul managementului
proiectelor?
 Ti-ai dori sa mai prelungeşti perioada de
studenţie?

ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE
DIN BUCURESTI

Facultatea de
MANAGEMENT
Programul de masterat profesional:

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
ATUNCI deschide pliantul şi
AFLĂ MAI MULTE despre :

Programul de masterat profesional:

MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
 CALEA TA CĂTRE SUCCES;
 DRUMUL CĂTRE PERFECŢIUNE
 PROIECTUL VIEŢII TALE

Informaţii suplimentare:

www.management.ase.ro/manage
mentulproiectelor/

BUCURESTI,
2016

CINE SUNTEM NOI?
Facultatea de Management
 reprezinta una din componentele esentiale ale
învăţământului economic superior din România;
 deţine 5 centre de cercetare;
 desfãsoarã o bogatã activitate în plan
internaţional şi asigură frecvent mobilităţi pentru
studenţi şi cadre
didactice.
Asociaţia
Project
Management
România
- afiliată la Asociaţia
Internaţională pentru
Managementul
Proiectelor – IPMA;
- derulează programe de certificare, cu recunoaştere
internaţională;
- elaborează standarde în managementul proiectelor.
Asociaţia Consultanţilor în Management din
România (AMCOR)
- reprezintă vocea comună a peste 100 firme de
consultanţă şi training în management;
- AMCOR constituie organismul de reglementare a
profesiei de consultant în management în România
- cursanţii vor avea posibilitatea de a-şi dovedi
cunoştinţele de management de proiect în cadrul
unor programe de internship oferite de firmele
membre;

- membră FEACO şi ICMCI.
SCOPUL PROGRAMULUI este creşterea
profesionalismului în managementul proiectelor.
OBIECTIVUL PROGRAMULUI este asigurarea
unei pregătiri post-universitare academice de tip
masterat în managementul proiectelor, în condiţiile
utilizării
tehnologiei
informaţiei
şi
a
comunicaţiilor.

CUI NE ADRESAM?
Absolvenţilor cu diplomă de licenţă, care
sunt interesaţi să lucreze în proiecte şi să
conducă echipe de proiect, în diverse
domenii;
DE CE SA ALEGI UN MASTER
PROFESIONAL?
 pune accentul pe o dimensiune complexa
orientata pe documentare – cercetare –
aplicare.
 este centrat pe munca în echipa dar şi
pregătirea individuală
 există locuri finanţate de la buget sau
prin taxe şcolare;
 participanţii la aceste programe au
calitatea de student, cu toate drepturile
şi obligaţiile acestei calităţi.

INSCRIERE : 25 – 27 iulie 2016
SUSŢINEREA PROBEI SCRISE PENTRU
OCUPAREA LOCURILOR LA BUGET:
29 iulie 2016
AFISARE REZULTATE : 03 august 2016

PLAN DE ÎNVǍŢǍMÂNT

Anul I, Semestrul I, anul univ. 2016 - 2017
Nr.crt.
1.

Denumirea discipinei

Fundamente ale managementului
proiectelor

2.

Sociologia si psihologia comunicarii in
proiecte
3. Managementul proiectelor europene
4. Sinergetica elaborarii proiectelor
5.

Proiecte de investiţii. Finanţare şi
strategii.

Anul I, Semestrul 2, anul univ. 2016 - 2017
1.

Gestiunea previzionala a afacerilor

2.

Organizare şi resurse umane în proiecte

3.

Managementul inovarii si transferului
de cunostinte
4. Managementul proiectelor informatice
5.

Evaluarea afacerii

Anul II, Semestrul 3, anul univ. 2017-2018
1. Managementul riscurilor în proiecte
2. Auditul proiectelor
3.

Managementul calităţii proiectelor

4.

Managementul proiectelor
inovationale

Anul II, Semestrul 4, anul univ. 2017-2018
1.

Managementul achizitiilor in proiecte

2.

Metodologia cercetarii economice

3.

Practică

