• Logistica stocurilor și a transporturilor;
• Achiziţii;
• Merchandising și forţa de vanzare.
Posibilităţi de angajare:
• Specialist marketing;
• Director departament marketing;
• Marketer;
• Merchandiser;
• Brand manager;
• Manager in servicii de vanzări și marketing;
• Agent de vanzări;
• Specialist in logistică.

Universitatea de Stat din Moldova

Titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare ciclul II
– Master la Programul „Studii in marketing”, invăţămant bazat pe
proiecte.
Specialitatea ,,Servicii Hoteliere, Turism și Agrement ”
Vei studia:
• Servicii turistice;
• Turism rural;
• Managementul serviciilor de ospitalitate;
• Marketing in turism și servicii hoteliere;
• Turism rural;
• Crearea și promovarea produsului turistic;
• Standarde și norme în ospitalitate și turism;
• Trasee turistice în Republica Moldova;
• Tehnica operaţiunilor în turism;
• Sisteme informaţionale de rezervare;
• Teoria și practica excursionistă;
• Patrimoniul naţional cultural şi protecţia patrimoniului cultural
.
În fiecare semestru este planificată studierea unei discipline de
specialitate în limba engleză, sau formarea grupelor cu studierea
în limba engleză.
Posibilităţi de angajare:
• Manager in activitatea de turism;
• Agent de turism;
• Funcţionar agenţie turistică;
• Insoţitor grup turistic;
• Ghid turistic;
• Administrator recepţie;
• Operator recepţie;
• Manager de evenimente.

Facultatea de Știinţe Economice
Universitatea de Stat din Moldova
Str. Alexe Mateevici, Nr. 60, bloc central,
MD-2009, Chișinău
Tel: +373 22-424-290
Tel: +373 67560155
Web: http://fse.usm.md
E-mail: fse.usm@gmail.com

Facultatea de Știinţe Economice

OFERTA EDUCATIONALĂ
În cadrul Facultăţii de Știinţe Economice a USM poţi aplica pentru
studii universitare de licenţă la programele de studii:
0413.1 Business și administrare
0411.1 Contabilitate
0410.4 Cibernetică și informatică economică
0412.1 Finanţe și bănci
0414.1 Marketing și logistică
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement
Studiile se organizează: cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.
Limbi de predare: româna, rusa , engleza.
Specialitatea ,,Business și administrare”
Vei studia:
• Management;
• Managementul producţiei;
• Managementul micilor afaceri;
• Managementul calităţii;
• Managementul resurselor umane;
• Managementul riscurilor in afaceri etc.
Posibilităţi de angajare:
• Economist;
• Conducător/manager firmă mică;
• Expert economist în management;
• Consultant în management;
• Manager de inovare;
• Manager proiect;
• Manager al sistemelor de management al calităţii;
• Manager de dispecerizare a producţiei;
• Agent de achiziţii etc.
În urma finalizării studiilor de licenţă, poţi să urmezi studiile la Ciclul
II Master la programele ,,Administrarea afacerilor” și ,,Managementul
resurselor umane”.
Specialitatea ,,Contabilitate”
Studenţii Specialităţii „Contabilitate” studiază:
• Bazele contabilităţii;
• Contabilitate și raportare financiară conform SNC și IFRS;
• Analiza gestionară;
• Analiza Situaţiilor financiare;
• Gestiunea financiară și analiza performantelor;
• Contabilitate managerială;
• Contabilitatea impozitelor;
• Contabilitatea in instituţiile financiare și in alte ramuri etc
.
Absolvenţii pot ocupa posturi de:
• contabil;
• economist;
• casier;

• casier-bancă;
• controlor-revizor administraţie publică;
• revizor inspector fiscal.
Specialitatea ,,Cibernetică și informatică economică”
Titlul conferit absolvenţilor – licenţiat în economie
Studenţii Specialităţii „Cibernetică și informatică economică” studiază:
• Tehnologii informaţionale de comunicare;
• Limbaje de programare;
• Instrumente software pentru afaceri;
• Reţele de calculatoare;
• Cibernetică economică;
• Metode de optimizare în economie etc.
Absolvenţii pot ocupa posturi de:
• inginer sisteme informatice de gestiune a activităţii;
• proiectant sisteme informatice;
• programator;
• economist centru de calcul (centru de calcul şi informaţie).
Titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de master
ştiinţific din acelaşi domeniu şi la studiile de master profesional din acelaşi
domeniu şi domenii înrudite.
Specialitatea ,,Finanţe și bănci”
Vei studia:
•Finanţele întreprinderii;
•Finanţe publice;
•Bazele funcţionării pieţei de capital;
•Bazele asigurării și reasigurării;
•Bazele activităţii bancare;
•Fiscalitate;
•Bazele managementului financiar și bancar;
•Bazele activităţii investiţionale;
•Finanţe internaţionale;
•Control financiar etc.
Absolvenţii programului „Finanţe şi Bănci” pot activa în calitate de
economişti, specialişti în operaţiuni financiare şi bancare, revizori,
inspectori fiscali, specialişti în operaţiuni de asigurare, leasing, brokeraj,
analiști financiari etc.,
Specialitatea ,, Marketing și logistică”
Vei studia:
• Marketing strategic;
• Marketing industrial;
• Marketing inovaţional;
• Marketingul serviciilor;
• Cercetări de marketing;
• Comportamentul consumatorului;
• Comunicare și tehnici promoţionale;

