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OCUPAŢII POSIBILE DUPĂ ABSOLVIRE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Administrator societate comercială
Manager de facilităţi
Economist în comerţ şi în marketing
Consultant în management
Conducător întreprindere mică în comerţ
Consilier economic
Director comercial
Director de program
Manager resurse umane
Agent de dezvoltare
Analist cunpărături / Consultant furnizori
Şef agenţie comercială
Manager
Manager proiect
Reprezentant comercial
Consilier/expert/inspector/referent/
economist în management
 Director adjunct societate comercială
 Manager întreprindere socială
 Antreprenor în economia socială
ş.a.

















CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Profesii liberale:
 Expert contabil
 Auditor financiar
 Consultant fiscal
 Evaluator,
 Lichidator
Calitatea de angajat în unităţi private şi instituţii publice:
 Consilier/Expert/Inspector/Referent/
Economist în gestiunea economică
 Auditor intern
 Cenzor
 Inspector antifraudă fiscală
 Consilier / Inspector financiar-bancar
 Administrator / Ofiţer bancar credite
 Referent de specialitate financiar contabilitate
 Revizor contabil
 Controlor de gestiune
 Consultant bugetar
 Analist preţuri /costuri
 Administrator baze de date
 Consultant în informatică
 Analist programator
ş.a.

MARKETING
 Specialist marketing
 Specialist in relaţii publice
 Consilier economist în comerţ şi
marketing
 Consilier vânzari asigurări
 Organizator tărguri şi expoziţii
 Referent specialitate marketing
 Specialist în protocol şi ceremonial
 Purtător de cuvant
 Copywriter publicitate cu studii
superioare
 Cercetător economist în marketing
 Referent comerţ exterior
 Operator vanzări prin telefon
 Mercantizor
 Operator de interviu
 Tehnician merceolog
 Asistent în relaţii publice şi
comunicare
ş.a.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
CONTABILITATE, AUDIT ŞI
EXPERTIZĂ CONTABILĂ


























ş.a

Expert contabil –verificator
Auditor financiar
Consultant fiscal
Consilier economic
Cenzor
Evaluator, Lichidator
Director economic
Director adjunct societate comercială
Director general societate comercială
Contabil şef
Auditor intern
Auditor intern in sectorul public
Inspector antifraudă fiscală
Revizor contabil
Consilier/Expert/Inspector/Referent/Econ
omist în gestiunea economică
Referent de specialitate financiar contabilitate
Administrator credite
Ofiţer bancar de credite
Consilier financiar bancar
Analist preţ/costuri
Controlor de gestiune
Consultant bugetar
Administrator baze de date
Cercetător in gestiune, contabilitate, control
financiar
Asistent de cercetare în gestiunea
contabilităţii şi control financiar
Cercetător economist în gestiunea economică

MANAGEMENTUL ŞI
ADMINISTRAREA AFACERILOR
MICI ŞI MIJLOCII














ş.a.

Administrator societate comercială
Analist resurse umane
Analist cumpărături/ Consultant furnizori
Consultant în management
Consilier/expert/inspector/referent/
economist în management;
Conducător întreprindere mică în comerţ
Cercetător economist în management
Manager
Manager aprovizionare
Manager întreprindere socială
Manager de informaţii pentru afaceri
Manager resurse umane
Antreprenor în economia socială
Specialist în planificarea, controlul şi
raportarea performanţei economice

MARKETING
ŞI COMUNICARE
ÎN AFACERI
 Brand manager
 Referent economist în comerţ şi
marketing
 Consilier afaceri europene
 Consultant în management
 Cercetător economist în economie
generală
 Consilier economist în economie generală
 Expert economist în economia generală
 Prezentator expozitii
 Corespondent comercial
 Asistent director / responsabil de
funcţiune (studii sup.)
 Economist în industrie
 Referent economist în management
 Economist bancă
 Referent economist în economia mediului
 Consilier economist în gestiunea
economică
 Realizator emisiuni radio-TV
 Redactor
 Consilier administraţie publică
 Asistent de cercetare economist în
gestiunea economică
 Prezentator radio
 Prezentator televiziune
 Ziarist
 Redactor prezentator de televiziune
 Funcţionar informaţii
 Specialist în relaţii publice
 Purtător de cuvânt
ş.a

