ADMITEREA 2017
FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE
PROGRAME DE STUDII
se realizează în limba română, rusă, engleză și/sau franceză
CICLUL I LICENŢĂ
CICLUL II MASTERAT
36. ŞTIINŢE ECONOMICE

Business Management şi Antreprenoriat

Business şi administrare

Control Financiar-Fiscal

Cibernetică şi informatică economică 
Finanţe şi Contabilitate Internaţională

Contabilitate

Finanţe, Fiscalitate şi Contabilitate

Economie generală

Finanţe, Investiţii şi Banking

Economie mondială şi relaţii

Management Contabil, Expertiză şi
economice internaţionale
Audit

Finanţe şi bănci

Managementul Marketingului Strategic

Marketing şi logistică

Managementul Resurselor Umane şi

Merceologie şi comerţ
Leadership

Statistică şi previziune economică

Marketing şi Logistică

Turism

Politici Comerciale şi Drept Vamal

Politici de Integrare şi Business
internaţional

Turism Internaţional şi Managementul
în Industria Ospitalităţii

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

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
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•
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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.

