
DE CE SĂ TE ÎNSCRII LA  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

A UNIVERSITĂŢII ECOLOGICE DIN BUCUREŞTI? 
 

Conf. univ. dr. Petru POPESCU     

 
Rata de promovare a examenului de bacalaureat pentru promoţia curentă a fost de 74,2% anul 

acesta, ceea ce înseamnă că 102.047 de elevi au reuşit să treacă examenul maturităţii. În 2015, rata de 
promovare a fost cu 11% mai mare decât cea din anul anterior, ceea ce înseamnă că şi numărul de 
studenţi potenţiali ai instituţiilor de învăţământ superior a crescut faţă de anii anteriori. 

Desigur, cei mai mulţi absolvenţi vor căuta o universitate fără taxă, dar să nu uităm că există şi 
avantaje pentru facultăţile particulare. În primul rând, restricţiile administrative sunt mai mici, iar 
interacţiunea studenţilor cu cadrele didactice este mult mai strânsă. Dacă aveţi de ales la ce facultate să 
vă înscrieţi, atunci vă îndemn dragi absolvenţi să vă gândiţi de cel puţin două ori, indiferent de domeniul 
de studii ales. Afirmaţia are sens dacă ne gândim bine la nivelul taxelor, întrucât diploma de studii pe care 
o veţi obţine la finalul programului de studii de licenţă are aceeaşi valoare pe piaţa muncii cu a oricărei 
universităţi acreditate din ţară. 

Dragi absolvenţi de liceu, vă invit să lecturaţi şi să vă gândiţi la următoarea întrebare:  
De ce să alegeţi Facultatea de Ştiinţe Economice? 
Am să scriu cât mai simplu şi concis pentru a vă simplifica asimilarea avantajelor care constau, în 

principal în: 
1. Avem una dintre taxele de şcolarizare cele mai mici practicate de universităţile acreditate, 

situată la puţin mai mult de 50% din taxa percepută de alte universităţi din ţară. În plus, dacă 
veţi obţine rezultate foarte bune la învăţătură, puteţi obţine o bursa de studii care echivalează 
cu taxa anuală de şcolarizare.  

2. Aveţi posibilitatea de a alege orice formă de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă 
sau învăţământ la distanţă) ce vă oferă şansa de a vă definitiva studiile, dar şi de a desfăşura 
o activitate remunerată la un loc de muncă ales de dumneavoastră. În aceste condiţii, veţi 
căpăta experienţă în muncă şi veţi achita taxa de şcolarizare din proprii bani, fără a mai apela 
la ajutorul părinţilor. 

3. Veţi dobândi competenţe profesionale la cel mai înalt nivel, având în vedere calitatea, 
pregătirea şi experienţa profesională în domeniul de studiu al cadrelor didactice pe care le 
aveţi la dispoziţie pe parcursul celor 3 ani de studii în cadrul programelor de licenţă şi a celor 
2 ani suplimentari şi opţionali în cadrul programelor de masterat ale facultăţii. 

4. Veţi obţine recunoaşterea diplomei şi a disciplinelor prin credite transferabile atât în ţară cât 
şi în străinătate. Gândiţi-vă că mulţi străini vin în România pentru a absolvi o facultate şi apoi 
pleacă în ţara de origine sau rămân în ţara noastră întrucât găsesc mai uşor de lucru în 
condiţii comparabile din punct de vedere al condiţiilor de viaţă.     

5. Aveţi acces la practica de specialitate la societăţi de profil, din ţară dar şi din străinătate, de a 
participa la cercuri ştiinţifice studenţeşti, de a participa la conferinţe naţionale şi internaţionale 
cu articole elaborate sub atenta îndrumare a cadrelor didactice ale facultăţii. Desigur, aceste 
avantaje le veţi găsi şi la alte universităţi, dar vă garantăm faptul ca oferim calitate la cel mai 
înalt nivel din acest punct de vedere.  

6. Elaborarea lucrării de licenţă sau disertaţie se realizează sub atenta îndrumare a cadrului 
didactic responsabil pentru disciplina aleasă de dumneavoastră.  

7. Studiaţi in Europa, prin programul ERASMUS, în peste 15 universităţi de prestigiu cu care 
Universitatea Ecologică a încheiat acorduri bilaterale.  
 

Pentru mai multe informaţii, aveţi posibilitatea să vă informaţi direct pe site-ul facultăţii: 
http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/. 
 
Vă invit să alegeţi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Ecologice din 
Bucureşti, prima universitate particulară din România, cu o experienţă de peste 25 de ani în 
pregătirea de specialişti în domeniul Finanţe şi Bănci. Garantăm obiectivitate, seriozitate, 
competenţă şi profesionalism! 

 


