Profesionalism, Responsabilitate, Dinamism, Inovaţie, Tehnologizare, Diversitate şi Dezvoltare Personală

Domenii
de studii

Ştiinţe
politice

Domeniul de
formare
profesională

Denumirea
programului

Administraţie
publică

Management în
administraţie publică

Drept

Drept financiar-fiscal
Drept economic
Drept și proceduri
vamale

Drept

( pentru
absolvenţii de
profil juridic,
1,5 ani)

Drept
( pentru
absolvenţii
altui profil
decât cel
juridic, 2 ani)

Ştiinţe
exacte

Informatica

Servicii
publice

Turism

Drept și proceduri
vamale
Drept financiar-fiscal
Dreptul în afaceri
Managementul
informaţional
Tehnologii
informaţionale în
economie
Gestiunea şi
dezvoltarea
turismului
Gestiunea hotelieră

Fondată în 2010, Şcoala Masterală
promovează
politica
ASEM
de
perfecţionare continuă a procesului de
instruire, oferind programe de masterat de
profesionalizare şi de cercetare în
concordanţă cu standardele internaţionale
de excelenţă.
Scopul fundamental al Şcolii Masterale
vizează formarea specialiştilor de înaltă
calificare, într-un domeniu interdisciplinar,
prin excelenţă, contribuind la creşterea
efectivă a cunoaşterii în domeniul ştiinţelor
social - economice şi juridice.

Domeniul de
formare
profesională

Contabilitate
Moldova
veritabilă colaborare cu instituţiile publice şi agenţii
economici, care intervin la diferite niveluri: concepţia
formării, selecţia, instruirea, recrutarea etc.



amplasare în inima Chişinăului, 37660 m2 de spaţii de
instruire echipate cu video-proiecţie, incluzând cea mai
mare Bibliotecă de literatură economică din Moldova,
Multimedia, acces nelimitat la internet şi bibliotecă online a Băncii Mondiale, acces la reviste de specialitate
„Cambridge journals”, reţeaua lucrărilor academice
EBSCO, Centre de Instruire Continuă.

Domeniul de
formare
profesională

Denumirea programului
pentru studii universitare
de masterat
Finanţe publice şi
Fiscalitate
Finanţe corporative;
Asigurări
Finanţe
Investiţii şi Pieţe de Capital
Administrare bancară
Administrare Financiar –
bancară (engl.)
Tranzacții internaționale și
diplomație economică
Comerț exterior și
Economie
activitatea vamală
mondială şi
Integrarea Economică și
relaţii
Afaceri Europene
economice
Demografie și economia
internaţionale
populației
Economie și managementul
mediului
Analiza, monitorizarea și
evaluarea politicilor
economice
Economie
Teorie economică
generală

Statistică şi
previziune
economică
Cibernetica şi
Informatica
Economică

Economia unităților
economice
Statistică și actuariat în
economie şi business
Cibernetica economică

Director Școala Masterală
Chișinău, str.Bănulescu - Bodoni 61,
of.206, bloc F,
tel. 402-831, 402-942, 402-939
www.ase.md/facultatea/smeeb
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Contabilitate şi audit

Atuurile majore ale Academiei de Studii Economice din


Denumirea programului
pentru studii universitare de
masterat

Casian Angela,
Conferențiar universitar,
Doctor în științe economice,

Contabilitate
Finanţe

Contabilitate
Business și
administrare
Marketing şi
logistică

Business şi
Administrare

Audit financiar
Contabilitate, gestiune și control



Finanţele şi contabilitatea firmei



Analize şi prognoze financiare în
activitatea de antreprenoriat
Contabilitate și audit în instituțiile
publice



Contabilitatea și gestiunea afacerilor



Managementul marketingului



Reclamă şi Relaţii cu Publicul
Logistică şi Supply Chain Management
Administrarea Afacerilor
Business Internaţional
Managementul proiectelor europene
Comunicare și jurnalism economic

Educație economică

Merceologie
şi comerţ

Perioada de depunere a actelor:
iulie 2016.
Concursul de admitere în ASEM la
studiile superioare de masterat se
organizează în baza mediei generale de
concurs, determinată ca medie ponderată
între notele medii pe anii de studii și nota
medie de licență.
Înscrierea se face atât cu finanţare de la
buget, cât şi cu taxă de studii.
Pe parcursul studiilor, masteranzii cu
medie academică înaltă beneficiază de
bursă.
La concurs pot participa deţinătorii
diplomelor de licenţă, diplomelor de studii
superioare şi diplomelor de master din
domenii diferite.

45 Programe de masterat autorizate
Peste 4000 de absolvenți din momentul
fondării

Managementul și dezvoltarea
resurselor umane
Comerţ şi expertiza mărfurilor în
activitatea vamală

Componenţa dosarului
de înscriere la concurs:


actul de studii, în original şi o copie, cu
anexa respectivă sau suplimentul la
diplomă;



certificatul medical – tip (nr. 086 – u),
eliberat în anul curent;



buletinul de identitate în original şi o
copie;



4 fotografii cu dimensiunea 3x4;



copia carnetului de muncă (dacă este
angajat).

