
Pentru realizarea obiectivelor în activitatea didactică şi de cercetare, facultatea dispune de o sală de conferinţe, opt amfiteatre, şase săli de curs şi 
seminar, zece laboratoare de informatică şi simulări decizionale și şapte platforme de cercetare. Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată 

de 14 programe de studii la ciclul de studii universitare de licenţă, formă de învăţământ cu frecvență, 3 programe de studii la ciclul de studii universitare de licență, 
formă de învățământ la distanță, 18 programe de studii la ciclul de studii universitare de master, formă de învățământ cu frecvență și o şcoală doctorală.

Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor abilităţile necesare pentru înfiinţarea, gestionarea şi 
administrarea afacerilor şi le permit desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: consultant proiecte europene, economist relații internaționale, asistent 
manager, administrator al proiectelor financiare, antreprenor, analist de piaţă, agent de vânzări, agent de turism, contabil autorizat, expert contabil, cenzor 
independent, manager financiar contabil, ofiţer de credite, broker, auditor financiar, administrator relaţii cu clienţii, manager de export, cercetător ştiinţific, analist de 
sisteme informaţionale, analist programator, proiectant de site-uri web, expert statistician, agent consular, atașat diplomatic, etc.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, cea mai mare dintre facultăţile Universităţii din Craiova, are peste 3000 de studenţi şi 110 cadre 
didactice.

Facultatea colaborează cu peste 50 universităţi de prestigiu din alte ţări, cu tradiţie în domeniu, ceea ce permite importante mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor 
didactice, dar şi participarea în comun la proiecte de cercetare internaţionale.

SESIUNEA IULIE 2020
Perioada de înscriere: 07 - 16 iulie

Susținerea probei de competență lingvistică: 17 iulie
Afişarea rezultatelor parțiale: 18 iulie

Confirmarea locurilor: 20 - 23 iulie
Afişarea rezultatelor: 24 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Perioada de înscriere: 03 - 11 septembrie

Susținerea probei de competență lingvistică: 14 septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie

Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie
Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

FINANŢE                                                                                         180 credite ZI/ID      
   Finanţe şi bănci                                                                   buget 74, taxă 16, ID 50
   Finanţe şi bănci  (Dr. Tr. Severin)                                                buget 23, taxă 17

MANAGEMENT                                                                                 180 credite ZI/ID
   Management                                                                       buget 53, taxă 12, ID 125
   Management    (Dr. Tr. Severin)                                                     buget 18, taxă 22

ADMINISTRAREA  AFACERILOR                                                      180 credite ZI 
   Administrarea afacerilor  (Dr. Tr. Severin)                                    buget 19, taxă 21
   Economia comerţului, turismului şi serviciilor                                   buget 29, taxă 11
                                                                      

CONTABILITATE                                                                             180 credite ZI/ID 
   Contabilitate şi informatică de gestiune                                buget 67, taxă 23, ID 50           
   Contabilitate şi informatică 
    de gestiune (Dr. Tr. Severin)                                                       buget 23, taxă 17

MARKETING                                                                                buget 30, taxă 10
   Marketing                                                                                           180 credite ZI

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ         180 credite ZI
   Informatică economică                                                                    buget 52, taxă 8
   Statistică şi previziune economică                                                buget 20, taxă 10
  
 

ECONOMIE  ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE                                   180 credite ZI
   Economie şi afaceri internaţionale   (română)                                buget 32, taxă 8
   Economie şi afaceri internaţionale   (engleză)                                buget 24, taxă 6                               
   

Media examenului de bacalaureat 100%

Probă de competență  lingvistică pentru programele de studii 
cu predare în limba engleză


