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UNIVERSITATEA 
„PETRE ANDREI” 

DIN IAȘI

Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi este cea mai mare şi mai prestigioasă instituţie privată 

de învăţământ superior din Moldova. A fost înfiinţată în anul 1990, ca parte a Fundaţiei 

Academice “Petre Andrei”, o organizaţie nonguvernamental dedicată memoriei lui Petre 

Andrei, binecunoscut filosof şi academician. După un lung proces de evaluare instituţională, 

în 2002, Universitatea “Petre Andrei” a fost acreditată conform Legii 408/20 iunie 2002, ca 

o instituţie de învăţământ superior privată, de utilitate publică, parte integrantă a sistemului 

educaţional românesc. Toate diplomele de licenţă şi masterat sunt recunoscute şi certificate 

de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice. Programele noastre de studiu sunt

elaborate în conformitate cu prevederile Tratatului de la Bologna.

O	universitate	în	comunitate!	O	universitate	de	încredere!	Garantat	ARACIS!



www.upa.ro

Facultatea de Economie
Specializări: 
Finanțe și bănci
Contabilitate și informatică de gestiune
Marketing  

Facultatea de Științe Politice și 
Administrative 
Specializare: Științe Politice 

Facultatea de Drept 
Specializare: Drept

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
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Facultatea de Psihologie, Științele 
Educației și Asistență Socială  
Specializări: Psihologie 
                         Asistență Socială

I. DREPT

II. FINANȚE

III. SOCIOLOGIE

IV. ȘTIINȚE 
      POLITICE

Management economico-nanciar 
european

Mediere și consiliere psihosocială
în probațiune și securitate privată

Psihologie politică și leadership

Drept european
Dreptul administrației publice 

Dreptul afacerilor
Științe Penale

Interdisciplinar cu domeniul Psihologie

 Domeniu secundar: Psihologie

V. PSIHOLOGIE
Consiliere educațională și 

intervenție în orientarea școlară
 și vocațională

Managementul resurselor umane

VI. ȘTIINȚE ALE 
      EDUCAȚIEI

Management educațional

PROGRAME MASTER

Liga Studenților
Clubul Absolvenților

www.alumni.ro



Diplomație publică
       Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași lansează programul 

postuniversitar de „Diplomație publică”. Este singurul program de acest prol din România.
Vrei să știi care sunt tipurile de diplomație? Vrei să proiectezi strategii de diplomație publică?
Vrei să realizezi un brand de țară? Vei învăța toate acestea cu specialiști de prim rang: diplomatul 

Teodor Meleșcanu (fost Ministru de Externe și Director al SIE), diplomatul Cristian Diaconescu

(fost Ministru de Externe), expertul în gestionarea crizelor Iulian Chifu (fost consilier prezidențial) și

consilierul prezidențial Dan Dima. Ei vor  maeștrii tăi. Înscrie-te acum și vei  printre primii specialiști
în diplomație publică din România! Programul postuniversitar de „Diplomație publică” este o șansă 
în cariera ta. Detali la www.upa.ro

ȘTIINȚE POLITICE

Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă: DIPLOMAȚIE PUBLICĂ
Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ
Domeniul de licență pe care se fundamentează
domeniul de studii: ȘTIINȚE POLITICE
Durata: 244 ore
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Managementul instituțiilor
politice
 Facultatea de Științe Politice și Administrative
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

contiună: Managementul instituțiilor publice

Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ

Domeniul de licență pe care se fundamentează

domeniul de studii: ȘTIINȚE POLITICE 

Durata: 240 de ore



FacuItatea de Asistență Socială și Sociologie 
Programe postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continuă: Managementul instituțiilor sociale
Forma de învățamânt: cu frecvență
Durata: 252 ore/ 30 ECTS
Calicarea universitară pe care se fundamentează
programul de studii: Asistență Socială 

Dezvoltare personală
 
Facultatea de Psihologie  și Științele Educației
Programe postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesionala continuă: Dezvoltare personală
Forma de invățământ: cu  frecvență
Durata: 252 ore/ 30 ECTS
Calicarea universitară pe care se fundamentează
 programul de studii: Psihologie 

Managementul instituțiilor sociale

psihologie

asistență socială
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Publicistică politică
 Facultatea de Științe Politice și Administrative
Programe postuniversitare de formare și dezvoltare
profesională continuă: Publicistică politică
Forma de învățământ: CU FRECVENȚĂ
Domeniul de licență pe care se fundamentează 
domeniul de studii: ȘTIINȚE POLITICE 

ȘTIINȚE POLITICENOU



Facultatea de Drept
Programe postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continuă: Drept european
Forma de învățământ: cu FRECVENȚĂ
Domeniul de licență pe care se fundamenteaza programul 
de studii: Drept 
Calicarea universitară pe care se fundamentează 
programul de studii: Drept 

Drept european

DREPT
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Dreptul administrației publice
Facultatea de Drept
Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă: Dreptul administrației publice
Dreptul administrației publice
Forma de învățământ: cu FRECVENȚĂ
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul
de studii: Drept 
Calicarea universitară pe care se fundamentează 
programul de studii: Drept 

Dreptul securității frontierelor
Facultatea de Drept
Programe postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continua: Dreptul securității frontierelor
Forma de Învățământ: cu frecvență
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul
de studii: Drept 
Calicarea universitară pe care se fundamentează 
programul de studii: Drept 
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Facultatea de Drept
Programe postuniversitare de formare și dezvoltare
profesională continuă: Administrator public
Forma de învățământ: cu FRECVENȚĂ
Domeniul de licență pe care se fundamenteaza 
programul de studii: Drept 
Calicarea universitară pe care se fundamentează 
programul de studii: Drept 

Administrator public

DREPTNOU

Managementul nanciar al instituțiilor publice 

ECONOMIE

Facultatea de Economie
Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă: Managementul nanciar la instituțiilor publice

Forma de învățământ: cu FRECVENȚĂ
Domeniul de licență pe care se fundamentează 
programul de studii: Finanțe
Calicarea universitară pe care se fundamentează 
programul de studii: Finanțe și Bănci

Facultatea de Economie
Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă: Managementul nanciar al proiectelor de
investiții
Forma de învățământ: cu FRECVENȚĂ
Domeniul de licență pe care se fundamentează 
programul de studii: Finanțe
Calicarea universitară pe care se fundamentează 
programul de studii: Finanțe și Bănci

Managementul nanciar al proiectelor 
de investiții
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