Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

ADMITERE – Science & Business Economic pentru studenți – ce
puteți studia alături de noi
FAETA este una dintre cele mai prestigioase facultăți cu profil Economics
din Europa, fiind alături de London School of Economics unul dintre
puținele medii universitare unde se pot deprinde competențe economice
integrate, complexe, în urma studiului unor discipline de structură și
rezistență în formarea oricărui economist – Filosofia științei economice,
Doctrine economice clasice și contemporane (disciplină solicitată spre
introducere de studenții tuturor universităților americane din Ivy League,
precum Harvard, Stanford, MIT), Microeconomie, Macroeconomie,
Economia României, Economie Europeană, Economie publică, Economia
Muncii, Teorii și modele ale concurenței. Aceste discipline sunt
indispensabile interpretării corecte a fenomenelor economice și de
adaptare a celor mai bune soluții la provocările continue ale economiei.
Studenții FAETA au la dispoziție, pe lângă acest trunchi curricular de
science, și o atractivă ofertă de business, formată din discipline de
comunicare economică susținute de intense colaborări cu mediul de afaceri
– Comunicare corporativă, Deontologia comunicării, Comunicare financiar
bancară, Comunicare și cultură organizațională. Aceste discipline moderne,
interactive și aplicate pe piața forței de muncă vin în completare la
componenta teoretică de science.

Vă așteptăm într-o nouă promoție de elită a învățământului universitar
economic!
CLASIFICARE ȘI RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ – Clasificare A
– domeniul ECONOMICS
FAETA şi-a câştigat prestigiul de a fi contribuit semnificativ la clasificarea
Academiei de Studii Economice Bucureşti în prima linie a învăţământului
universitar din România. Mai mult, facultatea noastră este singura clasată
în clasa A a domeniului Economie (Economics), i.e. al fundamentelor
ştiinţelor economice şi are exclusivitate naţională a studiilor doctorale
corespunzătoare.

PERFORMANȚELE ABSOLVENȚILOR NOȘTRI – succes și
implementare pe piața forței de muncă
• 90% din absolvenţii noştri consideră că le sunt utile competenţele
dezvoltate prin studiile de licenţă şi decid să îşi continue pregătirea
prin programele de masterat pe care facultatea le oferă.
• 98,5% dintre absolvenţii noştri reuşesc să-şi găsească un loc de
muncă corespunzător nivelului de calificare.
• 83% dintre absolvenţii noştri obţin un salariu mai mare decât media
pe economie, iar 20% dintre ei câştigă mai mult de 1000 euro.
• 20% dintre absolvenţi deţin funcţii de conducere în cadrul firmelor în
care activează.

Cât câștigă lunar un absolvent FAETA?

între 1500 şi 2500 lei

între 2500 şi 4000 lei

peste 4500 lei

între 1000 şi 1500 lei

ALTE PUNCTE DE INTERES – Oportunități profesionale, mobilități
științifice, parteneriate
• Evaluată internaţional de European Universities Association –
Institutional Evaluation Programme!
• Cel mai înalt grad de satisfacţie al studenţilor (sondaje de opinie
ASE)!
• Are programe de practică pentru studenţi susţinute prin fonduri
europene!
• Beneficiară de acorduri de mobilitate internațională pentru studenţi,
pentru un semestru sau două, cu mai multe universităţi din spaţiul
european – ERASMUS!
• Sprijină studenții să vadă SUA prin programul WORK & TRAVEL!

• Acorduri de parteneriat cu: Consiliul Concurenței, Institutul Național
de Cercetări Economice, Agenția de Dezvoltare Regională București
– Ilfov, mari companii din țară!
• Se mândrește cu studenți care câștigă concursuri naționale și
internaționale în domeniul economic
• Are cea mai puternică echipă de fotbal din A.S.E.

