FACULTATEA DE

IN PARTNERSHIP

Două lucruri principale m-au atras la Facultatea de Business: profesorii
înarmaţi cu cunoștințe şi entuziasm și curriculumul. Am știut că o să
primesc o educație de top, având, de asemenea, posibilitatea de a
participa la diverse conferințe. Cadrele didactice se străduiesc să îndrume
tineri dinamici, ce pot avea impact într-un mod semniﬁcativ asupra lumii.
Nu mi-am dat seama cât de mult am învățat, până după ce am părăsit
facultatea. De când am început să lucrez în cadrul Erste Group Bank AG,
am folosit cunoștințele din ﬁecare materie studiată, ﬁe că este vorba de
"domeniul de expertiză" sau nu. Eu cred cu adevărat că Facultatea de
Business este excelentă.
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Linii de studiu: Română și Engleză
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Ocupatii posibile
dupa absolvirea
studiilor

Analist
ﬁnanciar

Director
societate
comercială

Întreprinzător

Specialist
logistică
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Testimonial

Specialist
marketing

Referent
resurse
umane
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97,2%

Angajabilitate

Dintre absolvenții programului de licență sunt angajați
sau își continuă studiile în cadrul unui program de
master
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Oportunitati

Facultatea de Business oferă studenților săi următoarele facilități:
• plan de învățământ adaptat cerințelor pieței;
• abordare pragmatică și inovativă în predare;
• profesori cu experiență de predare la nivel internațional;
• posibilitatea de a studia într-un mediu internaționalizat (predare în limba
engleză) și intercultural (numeroși studenți străini, sosiți îndeosebi prin
programul Erasmus);
• burse de studiu în străinătate la universități partenere (Germania, SUA, Japonia,
Franța, Norvegia);
• legături puternice cu mediul de afaceri și posibilitatea de a efectua stagii de
practică/internship-uri în țară sau străinătate;
• posibilitatea de a dobândi competențe speciﬁce în domeniul administrării
afacerilor prin implicarea în activitățile extracurriculare.
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Facultatea de
Business
Contact
admitere@tbs.ubbcluj.ro
Strada Horea nr. 7,
400174 Cluj-Napoca, ROMANIA
+4 0264 599170, Fax: +4 0264 590 110
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Admitere
Documente necesare :

01

Fișa de înscriere, care se va completa la sediul facultății în momentul înscrierii;

02

Diploma de bacalaureat (în original);

03

Foaia matricolă (în original);

04

Un eseu motivațional cu tema “Rolul întreprinzătorului în economie”;

05

Certiﬁcatul de naștere în original şi copie xerox pentru a ﬁ legalizat la facultate;

06

Buletin/carte de identitate (copie xerox) sau pașaport (copie xerox) pentru
cetățenii cu altă naționalitate decât cea română;

07

Adeverință medicală tip (în original);

08

Chitanța cu care se face dovada plății taxei de admitere (plata taxei se va face
la sediul Facultății de Business, strada Horea nr. 7, în perioada înscrierii).
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