Act. 2.1. Negocierea și semnarea a 18 convenții de practică [CP], organizarea târgului de oferte
de practică

Prezentarea specializării AEMP – competențe, curriculum, oportunități de
carieră, numărul de studenți, specificul practicii
Afaceri europene și management de programe- primul masterat de profil din România,
introdus la Facultatea de Studii Europene în anul 2004, program de excelență al UBB, este
cunoscut ca masteratul de proiecte europene. Pe parcursul celor doi ani de studiu, studenții
parcurg întregul ciclu de viață al proiectelor, ceea ce presupune că vor avea tangență atât cu
noțiuni teoretice cât și practice prin studiile de caz pe care le elaborează.
Competenţe profesionale:
-

Utilizarea aparatului metodologic al teoriilor afacerilor europene, într-o abordare
multidisciplinară.

-

Comunicarea orală şi scrisă în limba programului de studiu (și într-o altă limbă de circulație
internațională) a cunoștințelor de specialitate din aria afacerilor europene şi a
programelor internaţionale.

-

Scrierea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu finanţare
nerambursabilă.

-

Oferirea consultanţei în domeniul afacerilor europene, cu aplicații specifice în aria
managementului ciclului de proiect.

-

Integrarea profesională în organizații și instituții implicate activ în gestionarea politicilor
şi programelor Uniunii Europene
Competenţe transversale:

-

Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente de profil), inclusiv prin
utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație internațională.

-

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare
diverselor paliere ierarhice.

-

Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserției și
adaptabilității la cerințele pieței muncii.
Curriculum
Specializarea AEMP are un curriculum menit să pregătească studenții pentru toate

aspectele esențiale ce privesc sursele de finanțare, metodologia proiectelor de cercetare, precum
și scierea și implementarea proiectelor. Ca atare, disciplinele următoare constituie curriculum-ul
acestui program de master: Identificarea surselor de finanţare, Designul proiectelor, Project Cycle
Management, Legislaţia programelor şi proiectelor europene, Valorile UE, UE în economia
globală, Engleză aplică în managementul proiectelor, Fundamentele juridice ale pieţei unice,
Communication techniques, Platforme IT pentru managementul proiectelor, Europa regiunilor.
Cooperarea transfrontalieră, Etică şi integritate academică, Modele de leadership şi networking
în Europa Central-Răsăriteană, Dezvoltare profesională şi program aplicativ de training, Modele
de bune practici în afaceri europene şi management de programe, Business plans, Modelarea Noii
Europe, Analiza economică a proiectelor şi politicilor.

Oportunități de carieră
Fiind calificaţi pentru cerinţele complexe ale pieţei muncii, absolvenţii preferă în general
rutele de carieră orientate către: managementul ciclului de proiect, firme de consultanţă,
instituţii publice, diplomaţie, managementul Afacerilor Europene şi chiar Comisia Europeană.
-

Specialist sau expert în cadrul Departamentelor de Integrare Europeană (organizate
conform legislaţiei din 1995) la nivelul Primăriilor, al Consiliilor Locale, al Prefecturilor, al
Consiliilor Judeţene, al Ministerelor, al Agenţiilor, dar şi al unor instituţii similare de la
nivelul Uniunii Europene

-

Specialist în cadrul instituţiilor publice locale, naţionale, de la nivel european sau în
diferite instituţii internaţionale pe probleme de: administrare de programe, gestionare de
politici, evaluare, audit economico-juridic şi consultanţă.

-

Profesor de: discipline socio-umane de integrare, dezvoltare regională, istoria Europei,
etc.

-

Consultant sau expert în cadrul ONG-urilor, companiilor multinaţionale, instituţiilor
naţionale şi europene, al diferitelor servicii şi compartimente, cu precădere acelea care
se ocupă de procese de integrare, comunicare, gestionarea relaţiilor internaţionale.

-

Formator în cadrul programelor de formare continuă care vizează procese de integrare
europeană sau relaţia dintre România şi instituţii internaţionale.

-

Consultant în domeniul Afacerilor Europene şi al Managementului Proiectelor.

Numărul de studenți/specializare
Specializarea AEMP are 68 studenți în anul I.
Specializarea AEMP are 61 studenți în anul II.

Specificul practicii
Practica este cuprinsă în planurile de învăţământ, este obligatorie, evaluată cu notă și are
credite. Specializarea Afaceri Europene și Management de Programe reprezintă cel mai aplicativ
program de master din cadrul facultății și presupune realizarea stagiului de practică în instituții
publice și private, în organizații non-guvernamentale sau companii private. Specificul practicii
constă în activități de scriere a proiectelor (precum manager de proiect, consultant proiecte
europene, referent accesare fonduri structurale şi de coeziune europene), formator în cadrul
programelor de formare continuă care vizează procese de integrare europeană sau relaţia dintre
România şi instituţii internaţionale, precum și consultant în domeniile afacerilor Europene sau
managementul proiectelor. Specificul practicii se centrează pe activități care angajează direct
studenții în scrierea de proiecte și în identificarea surselor de finanțare.

