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Înscrierea candidaţilor se face la sediul Universităţii din Str. Giuseppe Garibaldi, nr. 2 A –
Bucureşti şi on-line în limita locurilor.
RELAŢII SUPLIMENTARE la:Telefon: 021.230.57.26, 021.230.57.38
www.nou.univath.ro

Creată în urmă cu 30 de ani, Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti, parte componentă a
sistemului românesc de învăţământ superior, a parcurs un drum ascendent formând generaţii de studenţi
în domeniul economiei şi ştiinţelor administraţiei publice.
Universitatea „Athenaeum” oferă un mod de a învăţa interactiv, bazat
praxisul dumneavoastră.

pe reflecţie şi analiză, pe

Cum mă înscriu în anul I ?
1. Te poţi înscrie on-line pe site-ul www.nou.univath.ro. Pentru a putea încărca în aplicaţia de înscriere
on-line documentele tale în format electronic vei avea nevoie de un scanner/fotografiere.
2. La sediul Universităţii ,,Athenaeum” situat în Str. Giuseppe Garibaldi, nr. 2 A, sector 2, la Secretariat.
Ce cuprinde Dosarul de înscriere în anul I :
diploma de bacalaureat în original şi în copie;
certificatul de naştere în copie;
acte care atestă schimbarea numelui, în copie (dacă este cazul);
copie xerox act identitate
adeverinţa medicală apt studii superioare
4 foto tip CI
achitarea taxei de înscriere

-

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Ciclul I – Studii universitare de Licenţă - (durata studiilor 3 ani)
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Specializarea Informatică Economică
Specializarea Management
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
(durata studiilor 3 ani)
Specializarea Administraţie Publică

Studiile universitare de licenţă se desfăşoară pe parcursul a 3 ani la toate specializarile cu învăţământ
frecvenţă. Şcolarizarea la aceste specializări se face în regim cu taxe ce se stabilesc de către Senatul
Universităţii în fiecare an universitar. Fiecare specializare isi desfăşoară activitatea după un plan propriu
de invăţământ, care cuprinde: discipline fundamentale, discipline de specializare şi din domeniu,
discipline complementare, care pot fi obligatorii şi opţionale, precum şi o serie de discipline facultative.
Examenul de licenţă se organizează în prima jumătate a lunii iulie în conformitate cu metodologia
organizării acestuia, aprobată de Senatul Universitar.
Candidaţii care au promovat examenul de licenţă primesc Diploma de Licenţă însoţită de Suplimentul la
Diplomă scris şi într-o limbă internaţională (bilingv).

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Ciclul II – Studii universitare de Master - (durata studiilor 2 ani)
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Program de studii universitare de masterat Contabilitate, audit şi consultanţă
Program de studii universitare de masterat Sistemul informaţional contabil în
asistarea deciziilor
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
(durata studiilor 2 ani)
Program de studii universitare de master Administraţie europeană. Instituţii
şi politici publice
Program de studii universitare de master Puterea executivă şi administraţia
publică
Studiile universitare de master se desfăşoară pe parcursul a 2 ani, învăţământ cu frecvenţă. În cadrul
Universităţii ,,Athenaeum,, funcţionează programul de studii de masterat complementar (profesional).
Şcolarizarea la aceste programe se face în regim cu taxe ce se stabilesc de către Senatul Universităţii.
Ciclul de studii universitare de masterat, se finalizează prin elaborarea şi susţinerea unei disertaţii ce se
referă la o temă axată pe discipline profilatoare ale programului de studii.
Disertaţia se elaborează sub îndrumarea unui cadru didactic şi se susţine în faţa unei comisii de
specialitate. Absolvenţii programului de studii, obţin Diploma de Master însoţită de Suplimentul la
Diplomă scris şi într-o limbă internaţională (bilingv).

FACILITĂŢI:

 Săli de curs dotate cu echipamente multimedia de ultimă generaţie, acces gratuit la biblioteca
universităţii, bibliotecă virtuală, acces gratuit la internet wireless, acces gratuit la sistemul informaţional
online EDATA; platforma e -learning;
 Laborator performant pentru studierea limbilor moderne;
 Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră;
 Tarif redus pentru transportul urban şi gratuitate la călătoriile cu trenul;
 Taxele cele mai reduse, cu posibilitatea achitării acestora în 3 rate;

RESURSE:
Universitatea dispune de condiţii materiale corespunzătoare unui învăţământ superior modern, practic
şi competitiv.
Studenţii au la dispoziţie: amfiteatru, săli de curs, săli pentru seminarii şi laboratoare, săli de lectură,
biblioteca.
La înscrierea în facultate, se eliberează fiecărui student: carnetul de student şi legitimaţia de student;
Carnetul de student serveşte la consemnarea tuturor notelor obţinute la examene sau alte forme de
verificare a cunoştinţelor. Legitimaţia de student serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care
se cere să facă dovada calităţii de student. Pentru valabilitate, aceste documente se vizează de către
decan la începutul fiecărui an universitar.
BIBLIOTECA:
Biblioteca Universităţii este o sursă esenţială a dezvoltării intelectuale şi profesionale a membrilor ei.
Ea furnizează servicii atât studenţilor cât şi cadrelor universitare. De asemenea Universitatea deţine o
bibliotecă virtuală care se accesează pe bază unui user şi parolă.
DE UNDE AFLU INFORMAŢII DESPRE ORAR?
Consultaţi site-ul Universităţii ,,Athenaeum”: www.nou.univath.ro.
CINE SUNT REPREZENTANŢII STUDENŢILOR?
Sunt studenţii aleşi în scopul rezolvării problemelor legate de activitatea academică şi asumării
statutului de parteneri ai Consiliilor facultăţilor şi Senatului Universitar în promovarea calităţii
acestuia.
AM DREPTUL LA BURSA IN ANUL I ?
Studentilor li se pot acorda burse (de merit şi de excelenţă) în conformitate cu Regulamentul privind
acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material. Bursele se acordă numai studenţilor care
urmează forma de învăţământ cu frecvenţă, la programele de studii acreditate, în funcţie de
rezultatele obţinute la învăţătură, prezenţă şi cercetare ştiinţifică, stimulându-se astfel excelenţa
individuală.
Universitatea acordă şi ajutoare sociale în limite şi perioade stabilite de Senatul Universitar în cazul
unor studenţi cu situaţia materială precară.
CUM MĂ DEPLASEZ PRIN BUCUREŞTI?
Bucureştiul dispune de reţea de transport în comun (RATB şi Metrou) complexă, ce permite
deplasarea cu usurinţă în toate zonele oraşului.
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI
Sunt prevăzute în Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor.

