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BRIE – Master de Informatica Economica

P

roiectul BRIE are ca obiectiv promovarea si alinierea la standardele europene a
instruirii în informatica economica în cadrul
universitatilor din sud-estul Eur opei. Caracterul tot mai complex al sistemelor informatice
la nivel microeconomic impune pregatire de
un înalt nivel, asigurata de studiile de masterat de informatica economica. La nivel european, studiile de Informatica Economica
ocupa un loc deosebit de important în pregatirea academica.

Studiile din cadrul programului BRIE Giurgiu se deruleaza pe durata a patru semestre
(doi ani). Modul de organizare si derulare a
acestor studii s-a realizat de catre BRIE si
universitatile partenere din Germania în vederea satisfacerii cerintelor privind învatamântul superior pe plan european. Diploma
conferita absolventilor poarta girul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si al

universitatilor partenere din Germania
(Chemnitz University Technology, Magdeburg University). Limbile oficiale de desfasurare a cursur ilor sunt engleza si ge rmana,
iar profesorii sunt de la universitati din România, Bulgaria si Germania.
Cursul se adreseaza celor care doresc o cariera în domeniul informaticii economice, experienta academica multiculturala, comunicare
fluenta în limbile engleza si germana, folos irea aptitudinilor personale la derularea de activitati în echipa. Studentii participanti provin
din regiunea de sud-est a Europei, în functie
de optiuni existând posibilitatea de organizare a unor cursuri de limba germana, al treilea
semestru
din
cadrul
programului
desfasurându-se la universitatile partenere
din Germania. În functie de rezultatele obtinute programul BRIE prevede acordarea unor
burse de studii care sa acopere taxele de studii.
Cursul dispune de o biblioteca bine dotata cu
titluri de ultima ora pe plan european din
domeniul informaticii economice, precum si
de un laborator cu calculatoare performante
si software de ultima generatie, asigurânduse, de asemenea, acces la Internet.
Eligibilitatea candidaturilor are în vedere
specializarea în care candidatul a obtinut diploma de licenta . Specializarile acceptate
sunt Informatica Economica si Informatica.
Examenul consta în analiza dosarelor depuse,
operatia fiind efectuata de o comisie bulgarogerma no-româna.
Sediul acestui program, care se desfasoara în
cadrul Pactului de Stabilitate în Sud-Estul
Europei, este în Giurgiu, strada Negru Voda,
nr. 8, tel./fax 0246.231.336. Planul de învatamânt, programele analitice si alte detalii cu
privire la derularea programului se gasesc pe
situl www.main.cta.ro/brie.

