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#angajabilitate  #inteligență  #competență  spirit inovativ și antreprenorial

PREZENTARE
GENERALĂ



În perioada 2016-2020, Facultatea 
de Economie și Administrarea 
Afacerilor s-a angajat în competiția 
dintre facultățile de specialitate la 
nivel național, confirmând o poziție 
de model în furnizarea de servicii 
educaționale de cea mai bună calitate.
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Vei avea nevoie de instinct.
Vei fi nevoit să înveți din experiență.
Va fi nevoie de mai mult.

Pentru că timpul nu așteaptă.
O idee schimbă totul.
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Noi suntem dinamici.
Asta ne face diferiți.

PREZENTARE GENERALĂ FEAA GALAȚI6 FEAA.UGAL.RO/ADMITERE 7



FEAA
O școală de afaceri 
pentru noua 
generație.

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Galați, România
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Îndrăznește fără limită și 
descoperă-ți abilitățile de 
antreprenor!

 Generațiile actuale nu mai sunt regionale, globalizate fiind, ele 

aparțin viitorului care se transformă cu o viteză fulminantă. O lume în care 

soluția nu mai este doar să ții pasul cu schimbarea. O lume în care pilonii 

succesului sunt reprezentați de creativitate, adaptabilitate și puterea 

extraordinară a experiențelor reale. La FEAA, ambițiile și aspirațiile 

personale nu au limite – aici îți vei contura singur calea care să te conducă 

spre succes în mediul globalizat al afacerilor.

 “Împletind armonios atuurile 

tradiției – profesionalism și experiență, cu 

valențele de nou și exigență europeană, FEAA 

își deschide porțile tuturor celor care devin 

studenţi sau colaboratori ai săi. În prezent, 

FEAA face parte din elita învățământului 

superior economic românesc. Educaţia 

presupune întotdeauna existenţa unor 

oameni cu har. Corpul profesoral al facultăţii 

este format din specialişti cu o bogată 

experienţă didactică şi de cercetare, receptivi 

la realităţile mediului de afaceri.”

Adrian Micu
Decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

FEAA îşi bazează oferta de instruire şi 

formare pe parcurgerea unui ansamblu 

de discipline din domeniul economiei şi 

al administrării afacerilor, ce constituie 

fundamentul obţinerii unei diplome 

universitare recunoscută unanim prin 

profesionalism şi excelenţă. Mărturie, în 

acest sens, aduc studenţii câştigători a 

unui număr mare de premii şi distincţii la 

concursurile şi olimpiadele interne şi

internaţionale, ca absolvenţi ai facultăţii 

noastre, care au reuşit să fie apreciaţi, 

deopotrivă, în ţară şi în străinătate.
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 Cu o tradiție de peste un sfert de secol, ținând pasul cu dinamica 

mediului social și de afaceri și aliniindu-se la tendințele europene din 

domeniu, Facultatea de Științe Economice și-a schimbat denumirea, în anul 

2010, în Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

DE CE FEAA?

Tehnologie modernă
Toate sălile sunt dotate cu 

sisteme de proiecție unice în 

țară.

Cantină

Prețul unui meniu complet 

format din Felul I, II și desert nu 

depășește 9 lei.

Campus Universitar
Complexul studențesc este 

alcătuit din 8 cămine cu o 

capacitate de peste 4000 de locuri.

Spații de recreere
Te poți relaxa în timpul pauzelor 

în curtea facultății, zonă de 

promenadă amenajată special 

pentru studenți.

Încă un plus pentru tine dacă 

alegi să studiezi la noi! Pe 

lângă căminele renovate și 

cu un preţ accesibil tuturor, 

mai ai la dispoziţie şi cantine 

studenţeşti. Una dintre ele este 

situată chiar în campus, lângă 

căminele studenţilor.

La FEAA ai un avantaj deoarece 

în curtea facultății se află o altă 

cantină. 

Este necesar să ai la tine 

carnetul de student drept 

dovadă.

Cantina
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FEAA își bazează oferta de instruire și formare pe parcurgerea unui ansamblu de discipline 

din domeniul economiei și al administrării afacerilor, ce constituie fundamentul obținerii 

unei diplome universitare recunoscută unanim prin profesionalism și excelență.

Mărturie, în acest sens, aduc studenţii câştigători a unui număr mare de premii şi distincţii 

la concursurile şi olimpiadele interne şi internaţionale, ca absolvenţi ai facultăţii noastre, 

care au reuşit să fie apreciaţi, deopotrivă, în ţară şi în străinătate.

Se înființa în 
data de
23 aprilie

DESPRE NOI

1990

Scurt Istoric

Celebrarea a 
30 de ani de 
existență.

2020
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STUDENT LA
FEAA

Recunoști studenții FEAA imediat ce îi întâlnești. Sunt pasionați, curioși și 

hotărâți. Se diferențiază de mulțime prin determinarea pe care o au în a-și 

croi drumul în viață. Deși provin din multe regiunii ale țării și a lumii, ei au 

același ADN:

Un interes pentru nou;

O minte deschisă;

Un spirit îndrăzneț;

Un intelect creativ;

O atitudine de învingător.

Bună,

Mă numesc Alina, studentă în cadrul 

Facultății de Economie și Administrarea 

Afacerilor, anul III, specializarea 

Management. 

Am ales această cale, pentru că de mult 

timp mă vedeam în biroul unei firme cu 

plăcuța ”MANAGER” scris pe ușa mea. 

Fiind la sfârșit de drum, mă cuprinde o 

avalanșă de emoții, sunt fericită că am 

ajuns până aici, tristă că îmi las în urmă 

colegii și profesorii, agitată din cauza 

examenului de licență. 

FEAA mi-a oferit oportunități 

extraordinare de dezvoltare și învățare. 

Fiind voluntar în cadrul facultății și 

participând la diverse activități, am 

devenit mai responsabilă, mai curajoasă. 

Am învățat trăsăturile economiei și 

importanța ei, m-am aprofundat în 

cunoașterea termenului de ”management” 

și am descoperit cât de aproape îmi este. 

Sunt fericită să afirm că cei trei ani de 

studenție mi-au oferit amintiri frumoase 

și experiențe care îmi pot servi o bună 

lecție pentru viitoarea mea carieră. 

Managementul îți formează spiritul de 

adevărat lider.

#StudentlaFEAA

Alina R.
Absolvent Management
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Salut,

Numele meu este Ștefan și sunt student la 

FEAA în anul I.

Nu este mult de când am ieșit de pe băncile 

liceului dar mă simt de parcă aș fi de o 

viață aici.

Am cunoscut oameni cu păreri,opinii, 

țeluri și multe altele asemănătoare cu ale 

mele, oameni frumoși, inclusiv profesorii.

Evident nu totul este lapte și miere, am 

avut dificultăți în acomodarea cu noua 

programă și cu diferite mentalități, dar 

adaptarea este un punct forte al meu.

ECTS (Economia Comerțului Turismului 

și Serviciilor) este specializarea aleasă  

deoarece am avut de mic o dorință de a 

aprofunda tot ce este legat de promovarea 

economiei în turism, de a cunoaște oameni 

noi, de a avea noi oportunități în începerea 

carierei precum și alte avantaje pe care se 

pot găsi în cadrul FEAA.

Facultatea pentru mine înseamnă muncă, 

evoluție dar și libertate. 

La FEAA ai în sfârșit libertatea de a te 

dezvolta și de a-ți construi propriul drum 

de unul singur. 

Am ales specializarea Marketing din cadrul 

Facultății de Economie și Administrarea 

Afacerilor pentru că voiam o schimbare. În 

cei doi ani petrecuți aici pot afirma faptul 

că am profesori care pot fi considerați 

adevărați lideri de opinie, dispuși să te 

ajute, să-ți ofere sprijin, îndrumare în 

cariera aleasă. 

Ca viitor student al acestei facultăți ar 

trebui să știi că vei avea oportunitatea de 

a participa la o varietate de conferințe, 

concursuri, workshopuri și posibilitatea să 

te implici în acțiuni de voluntariat .

#StudentlaFEAA

#StudentlaFEAA

Ștefan R.
Student ECTS

Corina B.
Student MK
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Știu, știu, când te gândești la “studenție” 

tot ce ai în minte sunt petrecerile din 

cămin dar asta nu e tot. A fi student 

înseamnă descoperirea de sine, 

descoperirea de nou, tehnologie, oameni 

care pur și simplu îți schimbă toate 

percepțiile despre viață. Pe toate acestea eu 

le-am regăsit în cadrul FEAA. 

Recunosc, atunci când m-am înscris nu 

aveam habar de ce mă așteaptă, însă de ar 

fi să o iau de la capăt, nu aș schimba nimic!
Bună, sunt Maria, studiez contabilitate 

și informatică de gestiune, anul I. Pentru 

mine, viața de studentă nu a început de 

mult timp, fiind boboc, dar deja mă pot 

bucura de o bogată experiență în ceea ce 

privește domeniul în care am ales să îmi 

încep cariera. 

Această facultate este o ușă deschisă spre 

multe oportunități, datorită practicii de pe 

urma căreia prinzi și mai mult drag pentru 

viitoarea meserie. Poți să ai parte de oferte 

de muncă încă din anii studenției.

Iar pentru a arată și viitorilor studenți că 

FEAA este un drum pe care îl poți alege 

cu încredere, m-am înscris ca voluntar 

al facultății pentru a-i face și pe ceilalți 

să realizeze ce câștigat ești ca student la 

FEAA.

#StudentlaFEAA

#StudentlaFEAA

Valentina A.
Student AAAP

Maria V.
Student CIG
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OFERTA
EDUCAȚIONALĂ
FEAA oferă o paletă largă de specializări pentru ciclul de 

licență, absolvirea acestora oferind studenților posibilitatea 

de a ocupa funcții care necesită competențe economice 

și manageriale de nivel mediu în firme, instituții publice, 

organizații non-profit.

 ■ Marketing

 ■ Management

 ■ Finanțe și bănci

 ■ Informatică economică

 ■ Afaceri internaționale

 ■ Contabilitate și informatică de gestiune

 ■ Economia comerțului, turismului și serviciilor

 ■ Administrarea afacerilor în alimentația publică

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/

Află mai multe
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PROGRAME DE STUDII

Contabilitate și
informatică de gestiune

CIG

Afaceri
internaționale

AI

Management

MG

Marketing

MK

LICENȚĂ

Economia comerțului, 
turismului și serviciilor

ECTS

Administrarea afacerilor în 
alimentația publică

AAAP

Informatică economică

IE

Finanțe și bănci

FB

PREZENTARE GENERALĂ FEAA GALAȚI24 FEAA.UGAL.RO/ADMITERE 25



PLANUL DE STUDII

Specializarea:
Marketing
Absolvirea programului de studiu “Marketing” deschide porţile spre 

fascinanta lume a publicităţii, vânzărilor şi distribuţiei. Pornind de la 

identificarea oportunităţilor de piaţă, absolventul de „Marketing” va lansa 

produse noi, se va ocupa de imaginea şi poziţionarea lor, va avea grijă ca 

produsul să ajungă la consumator pe canale de distribuţie adecvate.

 Dobândirea competențelor de 

elaborare a strategiilor și valorificare creativă 

a tehnicilor specifice abordării piețelor B2B 

prin fructificarea avantajelor tehnologiei și 

eliminării limitărilor piețelor tradiționale.

 ■ Caracteristicile piețelor B2B;

 ■ Oferta de valoare pe piețele B2B;

 ■ Avantaje comparative ale piețelor B2B;

 ■ Analiza comparativă a rolului 

marketingului pe piețele B2B vs piețele 

tradiționale.

Business to Business Marketing

 Familiarizarea studenţilor cu 

limbajul specific marketingului direct şi

dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a 

elabora planuri de marketing.

 ■ Comunicarea directă şi marketingul direct;

 ■ Marketingul direct – o nouă formă de 

distribuţie;

 ■ Mix-ul de marketing direct;

 ■ Coordonatele dezvoltării marketingului 

direct.

Marketing direct

 Familiarizarea studenților cu 

noțiunile legate de specificitatea procesul de

comunicare prin relații publice şi conceptul 

de relații publice.

 ■ Analiza pieței politice;

 ■ Segmentarea pieței;

 ■ Tehnici de segmentare;

 ■ Structura pieței politice;

 ■ Mixul de marketing politic;

 ■ Cercetarea de marketing.

Marketing social-politic

 Familiarizarea studenților cu 

noțiunile legate de procesul comunicării 

publicitare la nivelul organizației.

 ■ Teorii şi principii ale comunicării de 

marketing;

 ■ Activitatea publicitară;

 ■ Alegerea mijloacelor şi a suporturilor 

publicitare (media planning);

 ■ Creația publicitară.

Tehnici promoționale

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/marketing Scanează codul 
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PLANUL DE STUDII

Specializarea:
Management
Managementul înseamnă în primul rând învăţare din experienţa 

profesională. În aceste condiţii, vom încerca să le oferim studenţilor o idee 

despre studiile de licenţă care sunt doar un început şi pentru a deveni un bun 

manager, este nevoie să-şi caute şi să accepte job-uri provocatoare pentru 

formarea profesională şi dezvoltarea lor personală şi, mai ales, să nu uite să 

înveţe permanent.

 Dezvoltarea capacității de a înțelege 

complexitatea mediului de afaceri din

diferite țări, cunoașterea diferențelor 

culturale și a influenței acestora asupra

managementului.

 ■ Influența culturii asupra managementului;

 ■ Managementul în Uniunea Europeană;

 ■ Managementul în Japonia;

 ■ Particularități ale managementului în    

alte contexte culturale.

Management comparat

 Adaptarea dinamică la schimbarea 

anticipată și non anticipată a ecosistemului

organizațional. Prin modelarea alocării 

resurselor strategice cu rol cheie în 

capitalizarea poziției competitive a firmei.

 ■ Noțiunea de strategie; comportament 

strategic; premisele analizei strategice;

 ■ Sinteza diagnosticului strategic;

 ■ Opțiuni strategice;

 ■ Abordări speciale în management 

strategic.

Management strategic

 Creșterea interesului studenților de a 

transforma idei de afaceri în planuri de

afaceri, care pot participa la competiții de 

finanțare.

 ■ Particularitățile strategiilor manageriale în 

IMM-uri;

 ■ Generarea modelelor de afaceri prin 

metodologia Business Model Canvas;

 ■ Design thinking;

 ■ Lean Startup.

Managementul IMM-urilor

 Dezvoltarea abilităților studenților 

de a analiza în situațiile existente: situația 

internă a firmei, piața, clienții, concurenții, 

mediul economic, legislativ, tehnologic, 

social, cultural.

 ■ Analiza mediului în care acționează     

firma analizată;

 ■ Modelul Porter;

 ■ Analiza profilului clienților;

 ■ Analiza portofoliului de produse şi 

activități folosind metoda B.C.G.

Marketing antreprenorial

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/management Scanează codul 
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PLANUL DE STUDII

Specializarea:
Finanțe și bănci
Misiunea programului de studii Finanţe şi Bănci este formarea unor 

specialişti de înaltă competenţă în domeniul financiar și bancar care să 

contribuie la funcţionarea organizaţiilor de profil în parametrii impuşi de 

conectarea economiei naţionale la circuitele economice internaţionale.

 Identificarea şi înţelegerea relaţiilor 

dintre stat, ca autoritate publică, şi

persoanele fizice / juridice în calitate de 

contribuabili la constituirea şi

valorificarea veniturilor statului.

 ■ Sistemul unitar de bugete;

 ■ Procesul bugetar la nivelul bugetului de 

stat; la nivelul bugetelor locale;

 ■ Împrumuturile de stat, datoria publică;

 ■ Mecanismul de funcţionare al trezoreriei;

 ■ Piaţa titlurilor de stat.

Buget și trezorerie publică

 Utilizarea competentă a conceptelor, 

principiilor, instrumentelor şi tehnicilor

specifice teoriei şi practicii în vederea 

formulării aptitudinilor globale în controlul

de gestiune financiar.

 ■ Problematica controlului de gestiune;

 ■ Exercitarea controlului de gestiune pe baza 

informaţiei privind costurile;

 ■ Controlul performanţelor întreprinderilor 

prin sistemul de bugete;

 ■ Controlul de gestiune în medii specifice.

Control de gestiune

 Utilizarea competentă a conceptelor, 

principiilor, instrumentelor şi tehnicilor 

specifice teoriei şi practicii financiare la 

nivelul corporaţiilor transnaţionale.

 ■ Elemente definitorii ale companiei 

transnaţionale;

 ■ Motivaţii de expansiune pentru 

corporaţiile transnaţionale;

 ■ Sursele de finanţare ale corporaţiei 

transnaţionale.

Finanțe corporative internaționale

 Identificarea cauzalităţilor şi 

legităţilor care determină complexele relaţii 

dintre stat și balanța de plăți externe.

 ■ Utilizarea drepturilor speciale de tragere;

 ■ Stabilirea cursului valutar pe baza puterii 

de cumpărare;

 ■ Posibilități de acoperire a riscului valutar;

 ■ Operații de vânzare-cumpărare la vedere.

Finanțe internaționale

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/finante-si-banci Scanează codul 
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PLANUL DE STUDII

Specializarea:
Informatică Economică
Specializarea Informatică Economică pregăteşte specialişti cu un important 

orizont metodologic în domeniul tehnologiilor informaţionale, dar şi cu 

solide cunoştinţe economice. Această dublă specializare oferă studenţilor 

pregătirea interdisciplinară necesară, preponderent aplicativă, pentru ca ei 

să se încadreze perfect atât în domeniul economic, cât şi în cel informatic.

 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 

noţiunilor fundamentale specific

arhitecturii Cloud. Dezvoltarea de aplicații 

cloud folosind API-uri specifice.

 ■ Elemente fundamentale ale                 

arhitecturii Cloud;

 ■ Rolul tehnologiilor tip «grid computing» 

în cadrul arhitecturii Cloud;

 ■ Amazon Cloud și Microsoft Azure;

 ■ Arhitectura Hadoop și Apache Spark.

Arhitecturi cloud

 Cunoaşterea şi înţelegerea limbajului 

de programare ABAP și a modului în care pot 

fi dezvoltate programe pentru sistemul SAP.

 ■ Introducere în ABAP: ABAP Workbench;

 ■ Dicționarul de date ABAP;

 ■ Structura programelor ABAP

 ■ Open SQL

 ■ Crearea rapoartelor folosind ALV Reports;

 ■ Utilizarea tabelelor interne în ABAP

Programare ABAP

 Cunoaşterea şi înţelegerea 

principalelor caracteristici şi problematici

ale sistemelor ERP şi a beneficiilor şi 

riscurilor utilizării acestora.

 ■ Evoluţia sistemelor informaţionale 

integrate;

 ■ Arhitectura şi infrastructura tehnologică a 

sistemelor ERP;

 ■ Descrierea principalelor module 

componente.

Sisteme ERP

 Dobândirea de competențe în 

dezvoltarea de aplicații cu baze de date

Oracle folosind limbajul PL/SQL și mediul 

Oracle Application Express.

 ■ Prezentarea generală a mediului Oracle 

Applications Express;

 ■ Realizarea formularelor: tipuri de 

controale, calcule, validări;

 ■ Dezvoltarea rapoartelor. Rapoarte 

interactive și Grid-uri.

Baze de date

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/informatica-economica Scanează codul 
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PLANUL DE STUDII

Specializarea:
Afaceri internaționale
Specializarea Afaceri Internaţionale are drept obiectiv formarea de specialişti 

cu pregătire superioară şi cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi 

la nivelul performanţelor europene şi internaţionale, în concordanţă cu 

cerinţele de pe piaţa muncii în domeniul afacerilor internaţionale şi care să 

beneficieze de o mai mare mobilitate în exercitarea profesiei atât în ţară cât 

şi în străinătate.

 Cursul îşi propune familiarizarea 

studenţilor cu rolul, funcţiile, structura 

şi activitatea principalelor organizaţii 

internaţionale.

 ■ Sistemul organizaţiilor internaţionale;

 ■ Organizaţia Mondială a Comerţului;

 ■ Consiliul Europei;

 ■ Constituirea organizaţiilor internaţionale;

 ■ Dreptul organizaţiilor internaţionale.

Organizații economice int.

 Transmiterea noţiunilor 

fundamentale cu privire la crearea şi evoluţia 

politicilor comerciale; Dezvoltarea unei 

gândiri analitice.

 ■ Instrumente utilizate în politica 

comercială externă;

 ■ GATT - Acordul General pentru Tarife 

(vamale) şi Comerţ;

 ■ Beneficiile sistemului OMC pentru 

comunitate.

Politici comerciale

 Să dezvolte capacitatea de analiză şi 

sinteză a studenţilor, prin însuşirea unor

metode şi tehnici de investigare, cuantificare 

şi interpretare a fenomenelor şi proceselor 

economice.

 ■ Proiecte de investiţii complexe;

 ■ Finanțarea investițiilor;

 ■ Eficienţa economică a proiectelor de 

investiții;

 ■ Influenţa factorului timp asupra 

procesului investiţional.

Investiții internaționale

 Aprofundarea şi detalierea 

mecanismelor competiţiei dintre sisteme

economice, pe perioade diferite de timp;

 ■ Sistemele economice în lumea 

contemporană;

 ■ Evaluarea rezultatelor economice;

 ■ Reforma economică în capitalism şi în 

socialism;

 ■ Teoria capitalismului.

Sisteme economice comparate

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/afaceri-internationale Scanează codul 
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PLANUL DE STUDII

Specializarea:
Contabilitate și informatică de 
gestiune
Contabilitatea, cunoscută ca limbaj specific afacerilor, reprezintă un element 

vital al mediului de afaceri din întreaga lume. Rolul său este esenţial, de la 

reflectarea finanţării unei noi afaceri, ajutând apoi afacerea să prezinte o 

imagine reală, prin raportări corecte şi precise privind profitul şi activitatea 

desfăşurată, și până la a oferi informaţii asupra modului de gestionare a 

costurilor sau informaţii despre impozitele şi taxele datorate statului.

 Obiectivul general al disciplinei 

este acela de a oferi studenţilor posibilitatea 

însuşirii de cunoştinţe referitoare la auditul 

financiar ca activitate profesională specifică.

 ■ Istoria și evoluția auditului financiar;

 ■ Scopul auditului financiar;

 ■ Obiectivele şi etapele planificării 

angajamentului de audit financiar;

 ■ Necesitatea documentaţiei, forma şi 

conţinutul documentelor de lucru.

Audit financiar

 Elaborarea și fundamentarea 

politicilor contabile de întreprindere, 

dezvoltarea raționamentului profesional.

 ■ Conținutul și structura manualului de 

politici contabile;

 ■ Elaborarea și fundamentarea politicilor și 

opțiunilor contabile de întreprindere;

 ■ Politici contabile privind imobilizările 

corporale şi necorporale.

Politici și opțiuni contabile

 Cunoaşterea structurii şi conţinutului 

situaţiilor financiare. Înţelegerea rolului în

cadrul comunicărilor în scop profesional.

 ■ Conceptul de sistem contabil și clasificarea 

sistemelor contabile;

 ■ Reformă şi convergenţă în referenţialul 

contabil internaţional de raportare 

financiară;

 ■ Recunoaşterea elementelor din raportările 

financiare.

Sisteme și raportări financiare

 Familiarizarea studenţilor cu 

limbajul specific politicilor și strategiilor de 

preț. Dezvoltarea abilităţilor studenţilor de 

a identifica tipurile de concurență .

 ■ Rolul strategic al preţului;

 ■ Reacţiile concurenţilor şi strategiile de 

preţ. Dilema conținutului;

 ■ Metode de dimensionare a preţului;

 ■ Noţiunea de curbă de experienţă şi 

implicaţiile sale strategice.

Prețuri și concurență

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/contabilitate-si-informatica-de-gestiune Scanează codul 
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PLANUL DE STUDII

Specializarea:
Economia comerțului, 
turismului și serviciilor
Studenţii programului „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” 

(ECTS) au oportunitatea de a dobândi pregătirea necesară administrării 

afacerilor de servicii şi de a fi apţi pentru a realiza la nivel performant 

sarcinile specifice posturilor din acest sector economic terţiar. Programul 

de licenţă ECTS se adresează tuturor celor care doresc să urmeze o carieră în 

domeniul turismului.

 Disciplină fundamentală care oferă 

studenţilor economişti cunoştinţele

necesare înţelegerii şi aprofundării 

fenomenelor comerciale care stau la baza 

formării lor profesionale iniţiale.

 ■ Concepte privind activităţile comerciale;

 ■ Posibilităţi de organizare a activităţii 

comerciale;

 ■ Tendințe strategice actuale în activitatea 

comercială;

 ■ Sfera relaţiilor comerciale.

Tehnici comerciale

 Acest curs se înscrie în rândul 

preocupărilor privind formarea şi

perfecționarea specialiștilor în domeniul 

negocierii şi managementului contemporan.

 ■ Procesul negocierii;

 ■ Cele trei variabile cruciale ale negocierii;

 ■ Procesul de comunicare în negociere;

 ■ Influențarea partenerului prin comunicare;

 ■ Planificarea negocierii;

 ■ Etica în negocieri.

Tehnica negocierilor în afaceri

 Dezvoltarea capacității de analiză şi 

sinteză a studenţilor, prin însușirea unor

metode şi tehnici de investigare, cuantificare 

şi interpretare a fenomenelor şi proceselor 

economice.

 ■ Investiţiile şi dezvoltarea economico-

socială;

 ■ Sursele de finanţare a investiţiilor;

 ■ Eficienţa economică şi decizia de investiţii;

 ■ Indicatori statici de evaluare a eficienţei 

economice a investiţiilor.

Strategii investiționale în afaceri

 Integrarea conceptelor avansate şi 

metodelor specifice domeniului economie şi

administrației publice în dezvoltarea 

serviciilor publice.

 ■ Locul serviciilor şi utilităţilor publice în 

economie şi în societate;

 ■ Tipologia şi caracterizarea serviciilor şi 

utilităților publice;

 ■ Resursele materiale, umane şi financiare 

specifice.

Servicii și utilități publice

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/economia-comertului-turismului-si-serviciilor Scanează codul 
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PLANUL DE STUDII

Specializarea:
Administrarea afacerilor în 
alimentația publică
Specializarea permite acumularea unor competenţe profesionale 

multidisciplinare şi o dublă pregătire a studenţilor: economică şi tehnologică. 

Studenții vor învăţa să identifice, să descrie şi să utilizeze adecvat noţiunile 

specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare, să conducă procesele 

specifice unei unităţi de alimentaţie, și să coordoneze activităţile echipelor 

care utilizează instalaţii şi echipamente de procesare a alimentelor etc.

 Demararea, organizarea, conducerea 

și coordonarea proceselor specifice din 

unitățile de cazare și alimentație publică.

 ■ Structurile de cazare;

 ■ Structura organizatorică a hotelului;

 ■ Personalul departamentelor hotelului şi 

atribuţiile acestuia;

 ■ Amenajarea tehnologică a unui restaurant.

Tehnologie hotelieră

 Familiarizarea studenţilor cu 

limbajul specific managementului resurselor 

umane şi dezvoltarea abilităţilor studenţilor 

de a elabora un plan al resurselor umane.

 ■ Planificarea strategică a resurselor umane;

 ■ Analiza şi descrierea posturilor;

 ■ Motivarea resurselor umane;

 ■ Recrutarea resurselor umane;

 ■ Managementul recompenselor.

Managementul resurselor umane

 Cunoașterea tehnicilor de servire 

a preparatelor și băuturilor. Identificarea 

sectoarelor din industria servirii preparatelor 

și băuturilor.

 ■ Industria servirii preparatelor;

 ■ Personalul din industrie;

 ■ Spații și echipamente de servire;

 ■ Pregătirea mise-en-place-ului;

 ■ Cunoașterea meniului.

Tehnica servirii în alimentație

 Cunoaşterea şi înţelegerea 

compoziţiei şi a importanței băuturilor 

alcoolice şi nealcoolice în alimentația umană.

 ■ Concepte fundamentale în procesarea 

produselor agricole;

 ■ Procese tehnologice, operaţii, fluxuri 

tehnologice;

 ■ Calitatea produselor agroalimentare.

Tehnici promoționale

https://feaa.ugal.ro/specializari/licenta/administrarea-afacerilor-in-alimentatia-publica Scanează codul 
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OFERTA
EDUCAȚIONALĂ
Oferta diversificată, profesionalismul și orientarea spre 

practică sunt trăsăturile definitorii ale programelor masterale 

aflate în portofoliul de programe academice al Facultății de 

Economie și de Administrare a Afacerilor.

 ■ Marketing și comunicare în afaceri

 ■ Strategii și politici manageriale

 ■ Management financiar și bancar

 ■ Sisteme informatice pentru managementul resurselor

 ■ Administrarea afacerilor internaționale (în limba engleză)

 ■ Contabilitate și audit

 ■ Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism

https://feaa.ugal.ro/specializari/masterat/

Află mai multe
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PROGRAME DE STUDII

Contabilitate și
audit

CA

Administrarea afacerilor 
internaționale (în lb. engleză)

AAI

Strategii și politici
manageriale

SPM

Marketing și comunicare
în afaceri

MKCA

MASTERAT

Administrarea și dezvoltarea 
afacerilor în turism

ADAT

www.feaa.ugal.ro

Sisteme informatice pentru 
managementul resurselor

SIMR

Management
financiar și bancar

MFB

PREZENTARE GENERALĂ FEAA GALAȚI44 FEAA.UGAL.RO/ADMITERE 45



Posibilități de 
carieră

Indiferent de ambiția ta, de cariera pe care o dorești, vei incepe să te 

pregătești pentru acestea încă din prima zi la FEAA. Atunci când vei absolvi, 

te vei alătura celei mai mare comunități de Alumni ce aduc un impact imens 

asupra afacerilor din întreaga lume.
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Parteneri cu mediul de afaceri

Creşterea performanţei în activitatea de cercetare a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor presupune intensificarea colaborărilor cu mediul de afaceri, extinderea parteneriatelor cu reprezentanţii mediului 

public şi privat, dezvoltarea colaborărilor cu celelalte facultăţi din universitate pentru cercetare interdisiciplinară, precum şi cu alte facultăţi din ţară şi străinătate. Astfel, rezultatele diverselor iniţiative din ariile de 

cercetare vor susţine activităţile cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii.

Află mai multe https://feaa.ugal.ro/parteneri
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Revista Smart 
Student
Revista SMART STUDENT se adresează tuturor studenţilor, masteranzilor 

şi doctoranzilor economişti din cadrul Facultăţii de Economie şi 

Administrarea Afacerilor din Galaţi dar şi din alte centre universitare din 

ţară. Colectivul editorial este format din cadre didactice din cadrul FEAA, 

studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

Misiunea revistei este de a contribui la promovarea cercetării 

interdisciplinare şi de a încuraja studenţii cu potenţial de cercetare care 

doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de gândire analitică. Revista 

încurajează prezentarea de lucrări dintr-o arie largă de domenii ale 

cercetării ştiinţifice economice, de natură teoretică sau aplicată:

 ■ management,

 ■ marketing, 

 ■ economie aplicată,

 ■ contabilitate şi audit, 

 ■ informatică economică, 

 ■ administrarea afacerilor, 

 ■ finanțe-bănci.
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Comunitatea FEAA

Intră în
COMUNITATEA FEAA

Punem la dispoziția studenților noștri grupul de Facebook “Comunitatea FEAA”, locul perfect 

pentru a socializa și a te pune la curent cu ultimele noutăți în materie de examene, note și 

oportunități. De asemenea suntem singura facultate din România care oferă studenților accesul 

la o aplicație pe telefon cu funcționalități multiple (verifici orarul, afli dacă ai obținut bursa, 

oportunități etc).
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Aplicația FEAA

“Noi, studenţii, vrem să fim cei mai buni. Astfel, ar trebui să ne unim şi să 

punem în practică aptitudinile dobândite pe parcursul anilor. Vrem să ne 

folosim de oportunităţile care ni se oferă şi să demonstrăm de ce suntem 

în stare. 

Ne dorim, atât noi, cât și viitorii noştri colegi să beneficiem în continuare  

de o educaţie de înaltă calitate, pentru a ne dezvolta pe plan profesional şi 

personal.”

Ascultăm studenții și punem la bătaie o serie de instrumente special gândite 

pentru a oferi o experiență de învățare cât mai ușoară. Așadar putem spune 

că suntem singura facultate din România care fructifică beneficiile mediului 

online oferind studenților accesul la o aplicație pe telefon cu funcționalități 

multiple.

Ce spun
studenții noștri?
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Detalii privind condiţiile de acordare a bursei, pot fi găsite la 

https://www.ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus

Work and Travel USA este un program de schimb cultural prin care studenţii au posibilitatea 

de a munci legal în USA pe perioada vacanţelor de vară. 

Acest program înseamnă provocare deoarece oferă oportunitatea de a munci şi trăi într-un 

nou mediu. 

Este modul prin care poţi experimenta în mod autentic diferenţele şi similarităţile între 

cultura ta şi a colegilor tăi.

WORK & TRAVEL
Erasmus+ este Programul Uniunii Europene în domeniile educaţiei, 

formării, tineretului şi

sportului, pentru perioada 2014-2020. 

Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu (inclusiv 

o perioadă de stagiu/plasament, în cazul în care aceasta este planificată) 

pentru fiecare ciclu de studiu.

Cele mai semnificative avantaje:

 ■ o ocazie minunată de a afla cum se studiază într-o altă ţară;

 ■ care sunt metodele de predare

 ■ cum sunt ceilalţi studenţi sau, pur şi simplu, de a observa şi experimenta un alt 

mod de viaţă, familiarizându-se cu elemente (multi)culturale,

 ■ recunoaşterea integrală a perioadei de mobilitate şi a creditelor obţinute,

 ■ grantul acordat (în funcţie de tipul mobilităţii şi ţara gazdă, între 500 şi 700 euro 

pe lună),

 ■ exceptarea de la plata taxelor de şcolarizare percepute de universitatea gazdă,

 ■ păstrarea statutului de student bursier în România, îmbunătăţirea competenţelor 

lingvistice.

ER
A

SM
U

S 
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FEAA.UGAL.RO
Oricare dintre căi veți urma, există o singură cale către succes: atitudine de învingător, perseverență și seriozitate.
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#StudentlaFEAA

WWW.FEAA.UGAL.RO

feaa.ugal
feaaugal

Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 
59-61, Galați, România


