DISCIPLINE EXAMENE SEMESTRUL II 2020/2021
Stimaţi studenţi şi masteranzi,
•

Programările examenelor pentru semestrul II anul universitar 2020/2021, se vor
afişa în data de 24 mai 2021, pe site-ul Universităţii Athenaeum în
secţiunea “Avizier”, unde accesul se face pe baza de user și parolă ( afișate la
avizierul Universității Athenaeum).

•

Sesiunea de examene pentru studiile universitare de licenţă/masterat este în
perioada 31 mai – 13 iunie 2021.

•

Pentru a putea susține examenele, studenții/masteranzii trebuie să aibă
achitată taxa universitară pentru acest an.

•

Eventualele modificări ale programării examenelor vor fi afişate pe site-ul
Universităţii. În acest sens vă rugăm să consultaţi periodic planificarea
acestora.

•

Cursurile în format digital vor putea fi descărcate de pe site din Biblioteca
virtuală http://univath.ro/biblioteca
Accesul la “Biblioteca virtuală” și „Avizier”, se face pe baza de user și
parolă, care sunt afișate la avizierul Universității Athenaeum.

•

Examenele semestrului II, anul universitar 2020/2021 le regăsiţi mai jos, pe
specializări:
ANUL I CIG
Macroeconomie
Statistică economică
Econometrie
Finanțe
Dreptul afacerilor
Informatică
Limba străină – engleză II
Educație fizică II

ANUL II CIG
Contabilitate financiară conform reglementărilor europene
Managementul proiectelor
Finanțe internaționale
Marketing
Tehnologii pentru dezvoltarea aplicațiilor informatice de gestiune
Comunicare în limba engleză II
Practica de specialitate
ANUL III CIG
Analiză economico - financiară
Evaluarea întreprinderii
Sisteme și raportări financiare
Business inteligence
Dreptul Uniunii Europene
Pregătire lucrare de licență
ANUL I MG
Macroeconomie
Statistică economică
Contabilitate financiară
Dreptul afacerilor
Relații publice
Limba străină – engleză II
Educaţie fizică II
ANUL I IE
Macroeconomie
Statistică economică
Finanțe
Bazele programării
Dreptul afacerilor
Limba străină – engleză II
ANUL II IE
Sondaje și anchete statistice
Econometrie
Programare orientată obiect
Marketing
Etica și integritatea academică
Limba străină – engleză II
Educaţie fizică II
Practica de specialitate
ANUL III AA
Analiză economico-financiară
Asigurări și reasigurări
Dreptul Uniunii Europene
Business inteligence
Metodologia elaborării lucrării de licență
Pregătire lucrare licență

ANUL I AP
Macroeconomie
Finanțe
Drept constituțional
Informatică
Relații publice în administrația publică
Introducere în metodologia cercetării științifice
Limba străină – engleză II
Educație fizică II
ANUL II AP
Instituții și politici europene
Demografie și statistică socială
Economia transportului urban
Sisteme administrative comparate
Marketing
Comunicare în limba engleză II
Practica de specialitate
ANUL III AP
Etică și integritate academică
Teoria sondajelor în administrația publică
Managementul proiectelor în sectorul public
Dreptul Uniunii Europene
Practica de specialitate
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
ANUL I CTB
Doctrina și deontologia profesiei contabile
Standarde internaționale de audit
Expertiză contabilă și consultanță
Sisteme contabile comparate
Etică- și integritate academică
ANUL II CTB
Stabilitate financiară și strategii financiare
Audit și consultanță financiară
Guvernanță corporativă
Practica de specialitate
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație
ANUL I PEAP
Instituții administrative europene
Standarde internaționale de audit
Dezvoltare regională în UE
Etică și integritate academică
ANUL II PEAP
Guvernanță corporativă
Managementul schimbării în domeniul resurselor umane
Finanțe internaționale
Practica de specialitate
Elaborarea lucrării de disertație

