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Studiul economiei este interesant în perspectiva unei cariere internaționale precum și în contextul globalizării, deoarece
se ocupă atât de procesele economice locale, cât și de cele globale. În Germania, studiile economice oferă studenților
străini o gamă largă de cursuri cu predare în limba germană și engleză: există peste 300 de programe de masterat și cca.
60 de programe de licență cu predare în limba engleză. În plus, oferta de studiu cuprinde și o gamă largă de oportunități
de specializare pentru studenți. Cunoștințe bune de limbi străine sunt binevenite și pot constitui un real avantaj.

Care este diferența între BWL și VWL?

În ce limbă pot studia?

În Germania, programele clasice de studii economice sunt
Betriebswirtschaftslehre (BWL) - administrarea afacerilor
având o abordare microeconomică și Volkswirtschaftslehre
(VWL) - administrarea afacerilor având o abordare macroeconomică. BWL se ocupă în principal de aspecte și proceduri în
cadrul unei companii sau al unei afaceri. Ea sprijină companiile
în toate probleme interne. Acestea includ achiziționarea de
produse, logistică, marketing și control. VWL analizează corelațiile macroeconomice, de exemplu, într-un spațiu economic
național sau internațional, și analizează întrebările economice
globale. Pe lângă aceste două programe de studiu, există încă
o gamă largă de programe de studii economice structurate
interdisciplinar cum ar fi: educația în afaceri, inginerie economică sau economia sănătății.

Științele economice pot fi studiate în Germania atât în limba
germană, cât și în limba engleză. În special numărul programelor de masterat cu predare în limba engleză este foarte
mare (peste 300 de programe). Sunt oferite și unele programe
de licență în limba engleză, însă majoritatea programelor de
licență sunt predate în limba germană. Pentru admitere la
programele de studiu în limba germană este necesar un atestat
de limbă. O selecție a atestatelor de regulă recunoscute:

Cum este structurat programul de studiu?

DAAD oferă spre consultare o bază de date cu programele de
studii în limba engleză: : www.daad.de/international-programmes.

Durata unui program de studiu de licență în domeniul științelor
economice este de regulă de 6 – 7 semestre, urmată de un
program de masterat, care cuprinde, de regulă, 4 semestre.
În ceea ce privește conținutul, programele de studii diferă în
funcție de curriculă și universitate. O parte din cursuri pot fi:
contabilitate, finanțe, marketing, controlling, drept sau informatică de afaceri. De asemenea, pot face parte din studiu și
materii precum istoria economiei, etică economică, psihologia
economiei și sociologie în economie. Astfel, studiile economice
oferă numeroase oportunități de specializare prin cursuri și
module opționale în funcție de preferințele și interesele proprii.
Oferta programului de studiu depinde de fiecare universitate în
parte.

Ú DSH: nivelul DSH2
Ú TestDaF: nivelul TDN4
Ú DSD: nivelul II
Ú Goethe-Zertifikat: de regulă nivelul C2 (Großes Deutsches

Sprachdiplom).

Și în cazul programelor de studiu cu predare în limba engleză,
pentru admitere este necesar un certificat de limbă.
La ce costuri se ridică un studiu în Germania?
De regulă, universitățile de stat din Germania nu percep
taxe de școlarizare pentru studenții care provin din UE și
SEE. Există însă o contribuție semestrială cuprinsă între 50
și 350 de Euro. Universitățile private au, de regulă, taxe de
școlarizare. Informații suplimentare găsiți accesând: www.
studis-online.de/StudInfo/Gebuehren sau pe pagina de
internet a universității.
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Care sunt criteriile de admitere?
Cerința de bază pentru a putea aplica este deținerea unei
diplome de absolvire a studiilor liceale (Diploma de Bacalaureat sau Abitur). Candidații străini, care au cetățenia unui stat
UE sau din SEE, sunt considerați egali cu candidații care au
cetățenia germană. În plus, este solicitat un atestat de limba
germană sau engleză. Admiterea pentru un loc de studiu este
fie liberă, fie limitată prin NC.
Ce înseamnă „zulassungsfrei” ?
„Zulassungsfrei” (admitere directă) înseamnă că pentru
înscriere nu este necesară o anumită notă minimă. Aceste
programe de studii au suficiente locuri pentru a acoperi
cererea. Candidatura se depune, de regulă direct la facultate.
Totuși, unele programe de studii, au cerințe suplimentare
care trebuie îndeplinite, de ex. stagii de practică sau teste de
aptitudini. Informații referitoare la criteriile de admitere sunt
oferite de către facultăți.
Ce înseamnă „Numerus Clausus“ (NC)?
Termenul de „Numerus Clausus” (NC) desemnează limitarea
numărului de locuri de studii. De obicei, este interpretat ca o
limită de selecție pentru posibila admitere pentru locurile care
urmează a fi alocate de universități. NC din anii precedenți
are o valoare orientativă pentru candidați.. NC variază de la o
universitate la alta și se calculează în fiecare an, în funcție de
locurile care urmează să fie atribuite și numărul de solicitanți,
pragul fiind stabilit de ultimul candidat admis.

Cum sunt repartizate în Germania locurile de studii în
domeniul economiei?
Programele de studii economice sunt, de regulă, limitate
la nivel local, acesta înseamnă că este scos la concurs un
număr fix de locuri de studiu. Această limită este determinată
de Numerus Clausus, și diferă de la o universitate la alta.
Conform acestei norme, locurile de studii sunt desemnate în
mod independent de fiecare universitate în parte. Prin urmare,
fiecare universitate poate avea cerințe proprii de admitere, din
acest motiv cei interesați ar trebui să se intereseze direct la
universitate despre criteriile de admitere.
Pot să mă înscriu în Germania cu o Diplomă de Bacalaureat
obținută în România?
Da. Candidații străini care au cetățenia unui stat membru
UE sau din SEE, sunt considerați egali cu candidații care au
cetățenia germană. Astfel, Diploma de Bacalaureat obținută în
România este recunoscută în Germania. Informații suplimentare privind recunoașterea calificărilor educaționale obținute în
străinătate pot fi găsite pe portalul: www.anabin.de.
Sunt recunoscute în Germania studiile universitare absolvite în România?
Da. De regulă, atât diplomele de licență, cât și cele de masterat sunt recunoscute de universitățile germane, permițând
astfel admiterea la studii universitare și postuniversitare în
Germania. Trebuie însă verificat, care sunt criteriile de admitere pentru programul ales.

Unde și cum pot aplica?

Ce urmează după studii?

Există trei proceduri posibile de admitere. Fiecare facultate
va decide care este procedura care trebuie urmată. Prima
variantă este aplicarea direct la universitate. În cazul în care
universitatea este membra uni-assist, atunci admiterea este
organizată prin uni-assist (www.uni-assist.de). Admiterile se
mai pot desfășura și prin www.hochschulstart.de.
Din acest motiv, ar trebui să vă informați dacă universitatea
dorită colaborează cu uni-assist sau Hochschulstart. Termenele de aplicare sunt, de regulă, 15 ianuarie pentru programe
care încep cu semestrul de vară și 15 iulie pentru programe
care încep cu semestrul de iarnă. Informații suplimentare pot fi
găsite pe: www.daad.de/aaa.

După finalizarea studiilor, având titlul de economist, puteți intra
într-o companie regională sau globală. Economiștii sunt, de
asemenea, căutați și în administrație, în ONG-uri sau politică.
În funcție de specializare, este posibilă spre exemplu, angajarea în domeniul Controlling-ului, evaluarea companiei, analiza
pieței financiare, marketing sau vânzări.

Această publicație a fost
finanțată de către Ministerul
Federal German al Educației și
Cercetării.

Observație: Informațiile utilizate în broșură au fost selectate cu mare
atenție. Nu se poate garanta corectitudinea tuturor datelor conținute.

Informații suplimentare
Informații generale despre un studiu în Germania
Ú www.study-in-germany.de
Ú www.hochschulkompass.de
Ú www.studienwahl.de

Recunoașterea diplomelor străine
Ú www.anabin.de

Oferte de burse
Ú www.funding-guide.de
Ú www.stipendienlotse.de

Bază de date pentru programe de studii în limba engleză
Ú www.daad.de/international-programmes
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