DISCIPLINE DE STUDIU
Planul de învãþãmânt

SHQWUXDGPLWHUHD
vQDQXOXQLYHUVLWDU
Denumirea competenþelor (profesionale ºi/sau transversale)
dezvoltate în cadrul calificãrii:
Calificarea universitarã pe care se fundamenteazã programul de
studii: Marketing
C1.1 Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor ºi a instrumentelor
de marketing; C1.2 Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor ºi
a instrumentelor de marketing; C3.3 Identificarea ºi selectarea
factorilor care influenþeazã funcþionarea organizaþiei; C5.2
Explicarea tehnicilor de vânzare ºi a utilizãrii instrumentelor
specifice de comunicare; C5.3 Aplicarea tehnicilor de vânzare ºi a
instrumentelor specifice de comunicare; C6.3 Aplicarea principiilor
ºi metodelor de bazã pentru organizarea activitãþilor de marketing.
Ocupaþiile posibile conform COR:
ªef vamã  134902; Declarant vamal  333105; Inspectori de vamã
ºi frontierã  3351; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamalã
 335101; Revizor vamal  335102; Referent vamal  335104;
Expert/inspector vamal  335105; Controlor vamal, controlor pentru
datoria vamala, agent vamal (studii superioare)  335106.

PERIOADA DE ADMITERE
Începând cu 1 iulie 2016, pânã la ocuparea numãrului minim de locuri.

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE
 fiºa de înscriere;
 copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalentã acesteia;
 copia legalizatã a foii matricole (suplimentului de diplomã) sau
echivalentã acesteia;
 copia legalizatã a certificatului de naºtere;
 copia certificatului de cãsãtorie, în cazul candidaþilor care, dupã
cãsãtorie, ºi-au schimbat numele;
 copia cãrþii de identitate;
 2 fotografii format 3/4, tip CI;
 chitanþa care dovedeºte achitarea tarifului de înscriere la una din
casieriile Universitãþii Spiru Haret.
 un dosar plic

MODALITATEA DE DESFÃªURARE
A ADMITERII ªI CRITERIILE DE SELECÞIE
PENTRU ADMITERE
Interviu  se vor evalua candidaþii din punctul de vedere al
cunoºtinþelor generale, al abilitãþilor ºi aptitudinilor.

TAXÃ DE ªCOLARIZARE CURS PENTRU
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
800 lei

FACULTATEA DE
ªTIINÞE ECONOMICE

Bucureºti

Programul postuniversitar de formare
ºi dezvoltare profesionalã continuã IF

Marketingul ºi Managementul
Administraþiei Vamale

Sediul: Str. Fabricii, nr. 46G; Sector 6, Bucureºti
Telefoane: 021.316.97.85; 021.316.97.86;
021.316.97.88, 021.316.97.89;
021.316.97.93 (fax ºi telefon)
E-mail: secretariat_se@spiruharet.ro
Mijloace de transport:  autobuzele: 136, 336  troleibuzele: 61, 62
 metrou: staþiile  Grozãveºti, Petrache Poenaru, Politehnica, Lujerului

www.spiruharet.ro

MISIUNEA, SCOPUL ªI OBIECTIVELE
PROGRAMULUI

Temeiul legal al organizãrii cursului: Aprobarea M.E.C.T.S.,
conform Adresei M.E.C.T.S. Nr. 58666 din 25.09.2012
Anul universitar în care este prima datã ºcolarizat programul
de studii postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã
continuã: 2012-2013
Intervalul calendaristic de desfãºurare al cursului: Anul
universitar 2016-2017
Numãrul locurilor solicitate: formaþii de studiu de 25-30 cursanþi
Tipul cursului: Program postuniversitar de formare ºi dezvoltare
profesionalã continuã
Durata cursului: 90 ore
Numãrul de credite transferabile: 10 ECTS
Limba de predare: limba românã
Grupul þintã cãruia i se adreseazã cursul: absolvenþi cu studii superioare
Specialiºti renumiþi în domeniu, invitaþi de onoare pentru
prelegeri în cadrul cursurilor. Unele prelegeri vor fi prezentate
de specialiºti ANV (Autoritatea Naþionalã a Vãmilor).
Secretariat programe postuniversitare:
Complexul Didactica al Universitãþii Spiru Haret din Politehnica
Bucureºti, Str. Fabricii, Nr. 46G, Corp B, Etajul I
Secretarã cursuri postuniversitare: D-na Oana Hoajã
Program de lucru pentru înscrieri: Luni-Vineri 8oo - 16oo
Telefoane prin centralã: 021.316.97.85; 021.316.97.86;
021.316.97.88; 021.316.97.89
Tel./Fax: 021.316.97.93;
E-mail: secretariat_se@spiruharet.ro

Misiunea programului
Asigurarea de cunoºtinþe ºi competenþe absolvenþilor prin nivelul
profesional ridicat al educaþiei ºi calitatea academicã a cercetãrii.
Cursanþii sunt încurajaþi sã dezvolte potenþialul creativ ºi aptitudini
specifice domeniului managementului ºi marketingului
administraþiei vamale, prin responsabilizarea directã a acestora.
Disciplinele sunt proiectate în aºa fel încât sã ofere cursanþilor o
înþelegere aprofundatã a problematicii administraþiei vamale, dar ºi
practici ºi cunoºtinþe aflate la graniþa mi multor domenii de activitate.
Prin misiunea asumatã, programul se încadreazã în coordonatele
misiunii generale a universitãþii, de a crea, valorifica ºi disemina
cunoºtinþele, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare ºi învãþãmânt
bazat pe excelenþã, în care atragerea, dezvoltarea ºi promovarea
valorilor ºtiinþifice ºi didactice primeazã.
Scopul programului
Oferirea cãtre cursanþi a unei înalte pregãtiri în domeniul
administraþiei vamale, în aºa fel încât aceºtia sã fie capabili sã facã
faþã mai bine în confruntarea cu noile provocãri economice. În urma
absolvirii programului, cursanþii vor avea capacitatea de a oferi
soluþii pentru problemele complexe ale domeniului administraþiei
vamale ºi vor dobândi cunoºtinþe metodologice, instrumentale ºi
practice. Fiecare cursant îºi va dezvolta capacitatea de a înþelege
mai în amãnunt domeniul administraþiei vamale în contexte apropiate
de situaþii reale prin proiecte, cursuri, studii de caz etc., în care un
rol aparte îl vor avea analiza, reflecþia, sugestia, controlul ºi
capacitatea de a pune în practicã cunoºtinþele teoretice. Prin
absolvirea acestui program cursanþii vor putea ocupa poziþii de
rãspundere la nivel de management de top ºi de mijloc din sectorul
administraþiei vamale.
Obiectivele programului
La absolvirea programului, cursanþii vor trebui sã:
 dobândeascã o înþelegere cuprinzãtoare ºi avansatã a
conceptelor ºi problematicilor specifice în administraþia vamalã;
 cunoascã specificul administraþiei vamale;
 îºi îmbunãtãþeascã substanþial procesele manageriale în
domeniul administraþiei vamale;
 dobândeascã o înþelegere cuprinzãtoare ºi avansatã a
conceptelor ºi problematicilor specifice administraþiei vamale;
 îmbunãtãþeascã substanþial expertiza profesionalã ºi eficacitatea
la locul de muncã prin intermediul temelor practice;
 cunoascã fenomenul tranzacþiilor internaþionale;
 poatã punã în practicã legislaþia ºi procedurile vamale;
 poatã realiza în mod eficient activitãþile de marketing,
management ºi logisticã a transporturilor internaþionale de mãrfuri;
 comunice profesional în mediul administraþiei vamale;
 dobândeascã aptitudini privind regimul ºi datoriile vamale.

Domeniul de licenþã pe care se fundamenteazã programul de studii
postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã:
Marketing
Forma de învãþãmânt: învãþãmânt cu frecvenþã

MODALITATEA DE FINALIZARE A STUDIILOR
Examen de certificare a competenþelor profesionale asimilate
de cursanþi pe parcursul acestora, concretizat în elaborarea ºi
susþinerea unui proiect de absolvire care sã verifice capacitatea de a
aplica practic competenþele dobândite în cadrul programului.

TIPUL DE ACT DE STUDII
ELIBERAT CURSANTULUI
Certificat de atestare a competenþelor profesionale specifice
programului absolvit, eliberat de cãtre MEN.

