Universitatea PetrolGaze din Ploiești

Facultatea de
Științe
Economice

Despre noi
Facultatea de Științe Economice reprezintă o componentă importantă a Universității Petrol–Gaze
din Ploiești atât prin numărul studenților și cadrelor didactice, cât și prin specializările oferite. Cele
două departamente ale facultății noastre susțin 6 specializări la licență, învățământ cu frecvență, 2
specializări la licență, învățământ la distanță și 8 specializări de master.
În cei peste 25 de ani de existență a învățământului economic universitar la Ploiești, facultatea a
cunoscut o dezvoltare continuă, atât din punct de vedere al specializărilor și formelor de studiu
oferite, cât și din punct de vedere al cadrelor didactice care deservesc aceste specializări.
Facultatea de Științe Economice se străduiește să-și construiască viitorul, bucurându-se de
studenți foarte bine pregătiți și de cadre didactice de elită care depun un efort admirabil în a
călăuzi studenții pe drumul cunoașterii, cu competență, responsabilitate și înalt profesionalism.
Domeniul economic are un loc bine definit în universul cunoașterii, iar educația va face tot mai
mult diferența între națiunile care progresează.
Studenții și masteranzii pot lua parte activ la activitatea de cercetare științifică din facultate, au
posibilitatea de a beneficia de burse prin programe ERASMUS, au acces liber la bibliotecă și la sala
de sport, dispun de dotări de ultimă generație ale laboratoarelor de informatică economică.

Programe de licență (3 ani)
Contabilitate și
Informatică de Gestiune
(învățământ cu frecvență)
Contabilitate și
Informatică de Gestiune
(învățământ la distanță)
Economia Comerțului,
Turismului și Serviciilor
(învățământ cu frecvență)

Management
(învățământ cu frecvență)
Finanțe - Bănci
(învățământ cu frecvență)
Management
(învățământ la distanță)
Informatică Economică
(învățământ la distanță)
Merceologie și
Managementul Calității
(învățământ cu frecvență)

Programe de master (2 ani)
Administrarea Afacerilor
în Industria de Petrol și
Gaze
Administrarea și
Finanțarea Proiectelor de
Dezvoltare
Contabilitate, Fiscalitate și
Audit

Managementul Sectorului
Public
Managementul Sistemului
Bancar
Strategii în Afaceri
Internaționale
Managementul Sistemelor
Microeconomice
Tehnologii Informatice
pentru Afaceri

Unde/cum ne găsești?
Site-ul universității:
https://www.upg-ploiesti.ro/
Site-ul nostru:
http://se.upg-ploiesti.ro/
Pagina noastră de Facebook:
https://www.facebook.com/FSEUPG
Pagina noastră de Instagram:
https://www.instagram.com/stiinte_economice_upg
Adresa noastră de mail:
decanat_SE@upg-ploiesti.ro
Adresa noastră poștală:
B-dul Bucureşti, nr.39, Ploiești, Prahova
100680, Romania, corpul A, etajul I
Telefon:
0726 692 384 sau
0244 573 171 (număr de centrală)

Informații
despre
admiterea
2021

Admiterea la programele de licență:
Înscrieri: 14 iunie-19 iulie (online și la sediu)
Lista 1: 20 iulie / Confirmări lista 1: 20-23 iulie
Lista 2: 23 iulie / Confirmări lista 2: 24 iulie
Informații pe site-ul universității: https://www.upgploiesti.ro/admitere-2021-licenta
Informații pe site-ul facultății: http://se.upgploiesti.ro/index.php/ro/admitere-la-programele-de-licenta-2021
Admiterea la programele de master:
Înscrieri: 13-19 iulie (online și la sediu)
Examen de admitere: 20 iulie
Lista 1: 21 iulie / Confirmări lista 1: 22-23 iulie
Lista 2: 23 iulie
Informații pe site-ul universității: https://www.upgploiesti.ro/admitere-2021-master
Informații pe site-ul facultății: http://se.upgploiesti.ro/index.php/ro/admitere-la-programele-de-master-2021

Mai multe
informații despre
programele de
studii de licență ...

Pot fi găsite în ghidurile programelor de studii:
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Contabilitate și Informatică de Gestiune (ID)
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
Finanțe și Bănci
Informatică Economică
Management
Management (ID)
Merceologie și Managementul Calității

Mai multe
informații despre
programele de
studii de master...

Pot fi găsite în ghidurile programelor de studii:
Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol și Gaze
Administrarea și Finanțarea Proiectelor de Dezvoltare
Contabilitate, Fiscalitate și Audit
Managementul Sistemului Bancar
Managementul Sistemelor Microeconomice
Managementul Sectorului Public
Strategii în Afaceri Internaționale
Tehnologii Informatice pentru Afaceri

Despre campus şi viaţa studenţească
Campusul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti cuprinde:
74 de săli de seminar sau de curs, dintre care 10 sunt amfiteatre cu mai mult de 100 de locuri;
aula universităţii cu peste 400 de locuri;
105 laboratoare destinate atât activităţilor didactice cât şi celor de cercetare;
o bibliotecă cu peste 278 000 volume, cu săli de lectură, cu acces direct la carte, prevăzute cu instalaţii de
condiţionare a aerului și calculatoare cu acces la baze de date;
un departament de informare bibliografică;
o editură;
o sală de sport de 540 mp şi terenuri de sport în aer liber, o sală de fitness, echipată cu aparate moderne;
7 cămine cu o capacitate totală de cazare de 1700 studenţi în camere cu 2, 3 şi 4 locuri, dotate cu grup
sanitar propriu, acces la Internet;
o cantină cu o capacitate de 500 de locuri care funcționează în sistem “à la carte” la preţuri foarte
convenabile;
un cabinet stomatologic;
un cabinet medical;
Casă de Cultură a studenţilor care organizează o gamă largă de evenimente cu caracter cultural, artistic și
ştiinţific.

Burse

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti acordă din fondurile de la bugetul de stat
burse pentru stimularea performanţei academice, burse sociale, burse sociale
ocazionale, burse speciale şi alte forme de sprijin material studenţilor de la
ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master, învăţământ cu frecvență.
Studenţii pot beneficia de burse, mobilităţi şi alte drepturi, finanţate din contracte
de finanţare externă nerambursabilă, câştigate de către Universitate în
competiţii naţionale şi internaţionale, în cuantumul prevăzut de aceste contracte.

Relații internaționale
Universitatea noastră are relaţii tradiţionale de colaborare cu un număr mare de instituţii de învăţământ
superior din lume, relaţii iniţiate şi dezvoltate pe baza contractelor de cooperare şi a contractelor
bilaterale de tip Erasmus +, dintre care amintim:
Universitatea de Stat de Petrol şi Gaze din Tyumen- Rusia, Universitatea Tehnică din Varna (Bulgaria),
Institutul Politehnic din Setubal (Portugalia), Universitatea de Stat de Ingineria Minelor Saint-Petersburg
(Rusia), Universitatea de Stat de Petrol şi Gaze Gubkin (Rusia), Universitatea Tehnică din Perm (Rusia),
Universitatea Pamukkale - Turcia, Institutul de Tehnologie Kavala (Grecia), Institutul Tehnologic Larissa
(Grecia), Universitatea Kainan (Taiwan), Institutul Politehnic Kharkiv - Ucraina, Universitatea Luiss Guido
Carli- Italia, Universitatea Tehnică de Petrol şi Gaze Ivano Frankivsk - Ucraina, Universitatea Autonomă
Nuevo León - Mexic, Universitatea Hyogo, Kobe - Japonia, Universitatea de Petrol şi Gaze- Turkmenistan,
Universitatea de Stiinţă şi Tehnologie AGH, Cracovia - Polonia, Universitatea Paris XII-Val de Marne
(Franţa), Universitatea Rouen (Franţa), Universitatea Jaume I (Spania), Universitatea Castilla la Mancha
(Spania), Universitatea Granada (Spania), Universitatea Naţională de Învăţământ la Distanţă (UNED,
Spania), Universitatea din Malta (Malta), Universitatea din Ljubliana (Slovenia).

Vă așteptăm la programele
noastre de studii!

