
 
 

 

Comunicare în Limba Engleză pentru   
    Predare şi Cercetare Economică 
 

"EDU-RES", introdus în anul 2006, acreditat ARACIS si distins cu European Language Label, 
cuprinde deja peste 140 alumni, fiecare cu propria poveste de succes, ca urmare a absolvirii 
acestui program. 

PRINCIPALELE OBIECTIVE 
Programul se adresează tuturor celor interesaţi să îşi perfecţioneze competenţele 

 metodologice de predare şi cercetare  

 de comunicare în limba engleză în context profesional/ academic internaţional 

 de design de proiecte educaţionale şi de cercetare 

 de redactare a articolelor ştiinţifice pentru publicare în reviste internaţionale de specialitate 

într-o abordare interdisciplinară, dinamică, interactivă, în concordanţă cu tendinţele actuale ale 
educaţiei şi cercetării la nivel internaţional. 

CINE SUNT PARTICIPANȚII LA PROGRAM:  
cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi, specialiști 
implicați în proiecte internaționale, care doresc să își perfecționeze 
competențele de comunicare specifice mediului profesional / 
academic internațional. 

CE OFERĂ ACEST MASTERAT:  
 stimularea creativităţii si diversificarea metodologiei de predare şi evaluare  

 eficientizarea gândirii critice și a analizei critice a literaturii de specialitate 

 armonizarea metodologiei de cercetare cu standardele internaţionale 

 perfecţionarea competenţelor de prezentare orală şi în scris a rezultatelor cercetării pentru 
participarea cu succes la conferinţe internaţionale şi publicarea de articole în reviste de specialitate 

 un forum pentru networking multidisciplinar. 

CINE SUNT PROFESORII: 
Cursurile sunt susţinute de o echipă interdisciplinară de profesori, de înaltă ţinută academică. 
Programul beneficiază de colaborări cu instituţii şi personalităţi de prestigiu din ţară şi străinătate. 
CUM SE DESFĂŞOARĂ PROGRAMUL: 
Cursurile sunt grupate modular, sunt completate de aplicaţii practice și proiecte în echipe 
interdisciplinare, iar evaluarea are loc pe parcurs, prin diverse modalităţi, inclusiv autoevaluare și 
‘peer-review’. Programul se finalizează prin susţinerea unei disertaţii şi obţinerea diplomei de 
master. 

DURATA: 4 semestre - 120 credite, cf. Sistemului ECTS (European Credit Transfer System). 

ÎNSCRIERI: cf metodologiei ASE pt programele de masterat: www.ase.ro  

DETALII despre program: www.edures.ase.ro 

COORD. PROGRAM: Prof. univ. dr. Laura Muresan - muresan.laura@gmail.com  
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INSCRIERI & ADMITERE IULIE 2014 
Numărul de locuri: 50, din care 20 finanțate de ASE pentru cadrele didactice / salariații proprii.  

Înscrieri:  21 – 24 iulie 2014  

Metodologia desfășurării înscrierii și admiterii cf. informațiilor de pe site www.ase.ro  

Interviul în limba engleză:  28 iulie 2014 ptr. TOȚI candidații la acest program. Pentru 
salariații ASE are și rol de CONCURS pentru ocuparea locurilor din fondurile ASE. 
 
 

DOSARUL DE CONCURS va include: 
• diploma de licenţă în original sau în copie 

legalizată: 

• foaia matricolă sau suplimentul la diploma de 
la programul de licenţă, în original sau copie 
legalizată (cu excepția promoției 2014); 

• diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în 
original sau în copie legalizată; 

• adeverinţa medicală, cf căreia starea sănătăţii 
candidatului îi permite participarea la program; 

• certificatul de naştere în copie legalizată; 

• certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în 
copie legalizată; 

• copie după cartea de identitate; 

• scrisoare de motivaţie în limba engleză; 

• dovada achitării taxei de înscriere de 200 lei; 

• două fotografii tip buletin de identitate; 

• dosar plic, incl. e-mail şi tel de contact. 

TEMATICA ORIENTATIVĂ PENTRU 
INTERVIU 

Discuția va fi centrată pe motivația candidatului 
de a urma acest program, pe experiența sa 
profesională și planurile de viitor, de ex.: 

• Propriile interese și preocupări de cercetare 
și dezvoltare profesională  

• Auto-evaluarea competențelor de 
comunicare în limba engleză  

• Așteptările de la acest masterat în contextul 
propriilor interese profesionale – de predare, 
cercetare, comunicare, publicare. 

În funcție de preocupările candidatului pot fi 
abordate și teme precum: 

• Educația universitară și cercetarea 
economică în actualul context 

• Proiecte de cercetare și comunicarea 
specifică parteneriatelor internaționale - 
experiențe personale și de echipă. 

 

Mai multe detalii ref. la inscrieri: www.ase.ro → Admitere → Programe de Masterat:  

http://www.ase.ro/admitere2014/masterat.asp ;  

Info Admitere: http://www.ase.ro/admitere2014/masterat.asp?metodologie=1    

Detalii despre program pe www.edures.ase.ro   

COORD.: Prof. univ. dr. Laura Muresan - muresan.laura@gmail.com; Mobil: 0722 625737; 

MASTERAT PROFESIONAL INTERDISCIPLINAR  


