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An de
studii

Perioada
 de studii

Vacanță  
27 dec.-14 ian.

Stagii  
de 

practică

Examene
semestriale

Perioada
 de studii

Zile libere 
-Vacanța de Paști
 ( 5 zile),  8 martie

Stagii  de 
practică Examene

semestriale

Anul 1
(9 unități de curs)

1 septembrie- 14 decembrie

15 săptămâni
*

14 decembrie - Decizii pentru modul sănătos de viață
17 decembrie -Bazele legislației în domeniu
20 decembrie - Protecția civilă

17 ianuarie- 6 mai

15 săptămâni 

10 mai-30 mai 

3 săptămâni
*Prezentarea practicii-30 mai

12 mai   - Cultura afacerilor
16 mai   - Bazele antreprenoriatului
19 mai   - Tehnici de comunicare

Anul 2
(8 unități de curs)

1 septembrie-14 decembrie

15 săptămâni
*

14 decembrie - Dreptul afacerilor
17 decembrie - Statistica
20 decembrie -Teoria economică I 
23 decembrie -Corespondența economică
20 ianuarie    - Comportamentul consumătorului

17 ianuarie-6 mai

15 săptămâni 

10 mai-30 mai

3 săptămâni
*Prezentarea practicii-30 mai

12 mai   - Teoria economică II
16 mai   - Bazele contabilității
19 mai   - Bazele managementului
23 mai   - Comerțul electronic

Anul 3
(7 unități de curs)

1 septembrie-14 decembrie

15 săptămâni
*

14 decembrie - Etica profesională
17 decembrie - Contabilitatea financiară
20 decembrie - Marketingul micilor afaceri
23 decembrie - Firma de exercițiu I

17 ianuarie - 6 mai

15 săptămâni 

11 mai-7 iunie

4 săptămâni
*Prezentarea practicii-7 iunie

12 mai   - Protecția consumatorului
16 mai   - Sisteme informatice de gestiune
19 mai   - Firma de exercițiu II
23 mai   - Contabilitatea de gestiune
26 mai   - Managementul timpului

Anul 4
(15 unități de curs)

1 septembrie-14 decembrie

15 săptămâni
*

14 decembrie - Limba străină de afaceri
17 decembrie - Finanțele întreprinderii
20 decembrie - Analiza economico-financiară
23 decembrie - Fiscalitate
20 ianuarie     - Managementul resurselor umane
24 ianuarie     - Gestiunea financiară a întreprinderii
27 ianuarie     - Elaborarea și gestiunea proiectelor
31 ianuarie     - Leadership-ul în organizațiile de afaceri

31 ianuarie-8 aprilie 

10 săptămâni 

11  aprilie-20 mai

5 săptămâni

*Prezentarea practicii-20 mai

18 aprilie    - Studii de piață
21 aprilie    - Tehnologia informației
02 mai         - Planificarea operațională
05 mai         - Managementul calității
12 mai         - Strategii investiționale
16 mai         - Managementul IMM-urilor
19 mai         - Tehnici de negociere
23 mai         - Tehnici promoționale

3 iunie  -Examen de calificare / Susținerea lucrării de diplomă


