
ADMITERE

Studiază în România, obține o diplomă din UK.

Alege mai mult
decât o diplomă.

22

Educație practică, aplicată,
predată de profesioniști din business.



Intră într-o nouă eră
a educației de business

Programele de licență lansate de BISM 
propun un mix de experiență internațională 
și know-how local aducând împreună 
lectori din toată lumea. Programa 
școlară este dezvoltată pentru a te pregăti 
pentru o carieră în trei domenii importante 
din business.

Cele 3 programe acreditate cu durată de 3 
ani dintre care poți alege sunt:

01  - Business Management

02 - Digital Marketing and Business Management

03 - Accounting and  Finance with Business Analytics

Perioada de înscrieri este deschisă!



Pornește în carieră pe 
drumul potrivit

Mediul de business se schimbă constant și asta se 
întâmplă și cu piața muncii. Cum te poți pregăti 
astăzi pentru ce va fi peste 3 ani? Studiile superioare 
te vor dezvolta pentru viitor?

Ar putea face asta, dacă vei alege corect. Mergi pe 
acest drum cu încredere și obține mai mult decât o 
simplă diplomă, pornește pe un drum în viitoarea ta 
carieră și construiește-o pas cu pas.

Am inițiat acest parteneriat cu Abertay University 
pentru a-ți oferi aceste programe internaționale 
interesante. Ne concentrăm pe partea practică a 
învățării, iar experiența studenților noștri este 
fundamentală pentru programe. Legăturile 
puternice cu mediul de afaceri sunt făcute 
printr-un grup de profesori format din profesioniști 
în business, care completează 
procesul educațional cu experiența 
lor vastă. Toate acestea vin și cu cu o 
diplomă internațională pentru a te 
pregăti și mai bine pentru viitoarea ta 
carieră și a te face remarcabil.

Acum este momentul 
să faci alegerea 
potrivită. Pentru tine și 
pentru viitorul tău.

Denisa Nuber
Director of Education



Programele sunt oferite în parteneriat de
BISM (fosta MSM România) și Abertay University

Abertay University este o universitate modernă aflată în centrul 
orașului Dundee, Scoția. Are peste 4,500 de studenți înscriși, aceștia 
și staff-ul provenind din peste 60 de țări. 

Abertay este un lider în oferirea accesului la studii universitare și 
pregătirea studenților pentru viitoarele lor cariere de peste 25 de 
ani. Focusul pe calitatea educației a adus universității premiul UK 
University of the Year for Teaching Quality oferit de The Times și 
Sunday Times Good University Guide 2021. De asemenea, a fost 
clasată în Top 10 în UK pentru Student Satisfaction with Teaching, 
Course and Feedback (Guardian University Guide 2020) și în Top 10 
UK Universities for Student Satisfaction (National Student Survey 
2020).

BISM (Bucharest International School of Management) lucrează 
împreună cu universități recunoscute pe plan internațional, ca 
Maastricht School of Management pentru educație executivă, 
livrând programe de studii pentru profesioniști de toate vârstele 
încă din 2010, sau ca Abertay University, pentru programele de 
licență. De-a lungul anilor, peste 400 de studenți au absolvit 
programele școlii. BISM aduce laolaltă oameni care împărtășesc 
aceleași valori: integritate, deschidere către reflecție interioară, 
dorința constantă de dezvoltare personală, respect pentru 
societate, optimism proactiv și curajul de a provoca status-quo-ul.

BISM oferă programe pentru profesioniștii din mediul de afaceri 
(Executive MBA, Fast Track Management Program), pentru tinerii 
profesioniști și absolvenții de studii superioare (Master in 
Management) și pentru absolvenții de liceu (programe de licență în 
Business Management, Digital Marketing & Business Management și 
Accounting & Finance with Business Analytics)



Oferim programe din 
UK, cu diplome din UK, 
livrate la standardul de 
excelență din UK. 
Livrăm aceste 
programe aici, în 
București, cu un mix de 
lectori internaționali și 
români 
experimentați atât în 
business, cât și în 
educație. 

Fiecare program îi pregătește pe studenți 
într-o gamă de subiecte alese cu grijă, 
având o importantă componentă practică, 
pentru o carieră de succes în business.

Radu Atanasiu
Associate Dean for Academic
Affairs



Business Management

Care sunt 
provocările 
organizatorice 
aduse de piețele 
fluctuante, de 
modelele de 
business care se 
schimbă continuu 
și de tehnologiile 
noi? 

Pregătește-te să înțelegi cum 
funcționează organizațiile 
complexe alegând un program 
ce îți va oferi un avantaj în 
lumea afacerilor.

Acest program a fost creat 
având în vedere angajabili-
tatea. Te va pregăti pentru 
piața muncii dezvoltându-ți 
cunoștințele de care ai nevoie 
și combinându-le cu abilitățile 
necesare pentru a rezolva 
nevoile de business și 
management ale oricărei 
organizații.

Anul 1

Business Analytics
Theory and Practice in HRM
People, Planet, Profit
Project Management
Researching Business & Innovation
Digital Marketing Principles

Anul 2

Digital Business Strategy
Corporate Finance
Business & Environmental 
Sustainability
Ethical Business in Society
Financial Markets
Entrepreneurship & Business
Start-Up

Anul 3

Advanced Professional Practice
Strategic & Operations
Management
Prescriptive Analytics
Innovating for Growth
International Business
& Management
Contemporary Issues Research

Programe



Digital Marketing and 
Business Management

De la clipuri virale până la 
influenceri care 
promovează produsele 
favorite, ai văzut și ai 
share-uit munca unui 
marketer digital. Învață 
cum să folosești datele 
pentru a avea o înțelegere 
profundă a 
consumatorilor și pentru a 
crea strategii de 
marketing de succes pe 
toate platformele digitale.

În același timp, vei învăța care 
sunt funcțiile din business și vei 
înțelege cât de mult se 
întrepătrund deciziile de 
business și marketing. Este o 
cerere uriașă pentru digital 
marketeri și social media 
managers, așa că de ce nu ai 
deveni un specialist bine 
calificat cu abilități de business?

Acreditare:
The Chartered Institute of Marketing 
 

Anul 1

Business Analytics
Theory and Practice in HRM
People, Planet, Profit
Project Management
Researching Business & Innovation
Digital Marketing Campaigns
Digital Marketing Principles

Anul 2

Digital Business Strategy
Market Intelligence & Consumer 
Behaviour
Customer Relationship Management
Marketing Communication & Design
Brand Management
Entrepreneurship & Business Start-Up

Anul 3

Strategic marketing
Strategic & Operations Management
Prescriptive Analytics
Innovating for Growth
Computational Analytics
Digital PR

Programe



Accounting and Finance
with Business Analytics

Programe

Business Analytics 
este un skill esențial 
în actualul mediu de 
business digital. 
După absolvire, vei 
avea cunoștințele de 
care ai nevoie pentru 
o carieră în 
contabilitate, 
impozitare, audit sau 
corporate finance.

Este o nevoie acută de oameni 
care pot înțelege și analiza 
strategic datele pentru a crește 
oportunitățile de business. 
Această nevoie se pliază perfect 
pe Accounting and Finance, 
pentru că vei avea abilitatea de 
a interpreta datele clar și 
eficient.

Anul 1 

Business Analytics
Financial & Management Accounting
People, Planet, Profit
Intro to Accounting
Management Accounting
Researching Business & Innovation
Financial Accounting

Anul 2

Digital Business Strategy
Corporate Finance
Advanced Management Accounting
International Financial Accounting
Financial Markets
Entrepreneurship & Business Start-Up

Anul 3

Advanced International Financial       
Accounting
International Financial Management
Prescriptive Analytics
Innovating for Growth
Computational Analytics
Contemporary Issues Research



Am vrut să am parte de o 
experiență internațională, dar 
mi-am dorit să rămân implicată 
în comunitatea din București. 
Atunci când am aflat că există un 
program international de studii în 
București am fost extrem de 
fericită și de aceea l-am ales.

Livia Florea
Absolvent Master

De ce să studiezi la BISM?

Obții o diplomă din UK și studiezi în România, 
experimentând două culturi în anii de studii

Înveți de la lectori din UK și România cu 
experiență în educație și business

Practici cunoștințele acumulate în internshipuri 
facilitate de școală în companii 

Îți dezvolți skill-urile cu ajutorul unei programe 
ce a fost dezvoltată pentru a te pregăti pentru 
solicitările reale din mediul de afaceri

Intri într-o comunitate de peste 400 de 
profesioniști în business și experimentezi
beneficiile networking-ului cu o gamă variată 
de manageri

Primești acces exclusiv la evenimentele 
dedicate comunității ce sunt 
găzduite de lideri renumiți din 
business



Cerințe & proces
de înscriere

Perioada de înscriere este deschisă pentru 
toate cele 3 programe de licență (Business 
Management, Digital Marketing and Business 
Management și Accounting and Finance with 
Business Analytics), iar aplicațiile sunt 
procesate imediat după primirea lor.

Termenul final pentru înscriere este 31 august.

Cursurile încep în septembrie și au o durată de 
3 ani. La finalul lor vei primi o diploma de 
licență oferită de Abertay University, UK.

Pentru mai multe detalii despre procesul de 
înscriere, cerințe specifice sau documente 
necesare, contactați-ne la info@bism.ro.



Structura anilor de studii

2023-2024*

Luni, 25 septembrie – Vineri, 15 decembrie

Luni, 18 decembrie – Vineri, 5 ianuarie

Luni, 8 ianuarie – Vineri, 26 ianuarie

Luni, 29 ianuarie – Vineri, 2 februarie

Luni, 5 februarie – Vineri, 26 aprilie

Luni, 29 aprilie – Vineri, 10 mai

Luni, 13 mai – Vineri, 31 mai

Iunie

2022-2023*

Luni, 19 septembrie – Vineri, 23 septembrie

Luni, 26 septembrie – Vineri, 16 decembrie

Luni, 19 decembrie – Vineri, 6 ianuarie

Luni, 9 ianuarie – Vineri, 27 ianuarie

Luni, 30 ianuarie – Vineri, 3 februarie

Luni, 6 februarie – Vineri, 7 aprilie

Luni, 10 aprilie – Vineri, 21 aprilie

Luni, 24 aprilie – Vineri, 2 iunie

Iunie

Săptămâna de cunoaștere  

Semestrul I  

Vacanță

Sesiune  

Vacanță inter-semestrială  

Semestrul II  

Vacanță

Sesiune

Internship-uri de vară  

Semestrul I  

Vacanță

Sesiune  

Vacanță inter-semestrială  

Semestrul II  

Vacanță

Sesiune

Internship-uri de vară  



2024-2025*

Luni, 23 septembrie – Vineri, 20 decembrie

Luni, 23 decembrie – Vineri, 3 ianuarie

Luni, 6 ianuarie – Vineri, 17 ianuarie

Luni, 20 ianuarie – Vineri, 24 ianuarie

Luni, 27 ianuarie – Vineri, 11 aprilie

Luni, 14 aprilie – Vineri, 25 aprilie

Luni, 28 aprilie– Vineri, 16 mai

Iunie

*Notă: Datele de mai sus sunt cu titlu orientativ și se pot modifica. 
Pentru anumite programe datele de prezență obligatorie pot fi diferite.

Semestrul I  

Vacanță

Sesiune  

Vacanță inter-semestrială  

Semestrul II  

Vacanță

Sesiune

Internship-uri de vară  

Structura anilor de studii



Ca școală, BISM a fost întotdeauna orientată nu doar spre 
partea academică, ci și pe crearea unor experiențe 
memorabile prin diferite activități. Toate aceste experiențe 
au ca obiectiv pregătirea pentru piața competitivă a 
muncii și dezvoltarea în domenii ca:

Transformarea ta într-o persoană care învață independent
Gândire critică
Lucrat eficient în echipă

În plus, experiența va depăși sala de clasă prin:

Studii în București 
– un oraș care are un vibe cool, o viață socială activă și 
care este centrul mediului de business românesc

Întâlnești oameni noi 
– participi la evenimente pentru că faci parte din 
comunitatea BISM

Te concentrezi pe wellbeing 
– ai acces la programul de sprijin pentru studenți prin 
sesiuni de Consiliere de Carieră și Coaching Individual

Vocea ta este auzită 
– Asociația Studenților și Student Voice Forum se vor 
asigura că feedback-ul tău valoros este ascultat

Experiența anilor de studiu



*Un student poate aplica pentru un număr nelimitat de discounturi de 
acest tip, atât în mometul înscrierii, cât și pe parcursul celor 3 ani de 
studii. Acest discount nu se ia în considerare pentru cuantumul maxim de 
€2,300 de euro pentru burse.

**Calitatea aplicanților va fi analizată având în vedere criterii precum: 
nota la Bac peste 9, participarea la Olimpiade naționale și internaționale, 
implicare social – voluntariat sau activism pe termen lung.

Bursele de mai sus pot fi cumulate până la un maxim de € 2,300 pe an.

Taxă anuală

 € 7,800

€ 50

Taxă de înscriere

€ 100 Pentru cei fără certificate de limbă străină, inclusiv
costul unui test de limba engleză

Early Bird

€ 2,000 Pentru înscrierile finalizate până la 1 mai

Discount aplicabil pentru fiecare an de studii

€ 3,000 Bursa fondatorilor (€1,000 pe an)

€ 1,500 Candidați remarcabili** (€500 pe an)

Discount aplicabil o singură data

Taxe și burse

€ 250 Vino cu un prieten* – pentru ambii, aplicant și prieten



Până la 25,000 EUR pentru toți studenții 
UE care vor să aplice, au aplicat sau au 
primit deja o ofertă de a studia un 
program de licență sau de masterat.

Pentru mai multe detalii despre criteriile 
de acordare a finanțării studiilor și 
aplicare pentru aceasta, vizitează
www.hellofins.com.

Finanțarea
studiilor FINS

* FINS este singurul serviciu de finanțare din 
România care oferă împrumuturi pentru studenții 
care doresc să studieze în străinătate sau în 
România.



bism.ro/undergraduate/register-interest/
bism.ro/undergraduate

+4 0758 818 158

info@bism.ro

Bulevardul Dacia, nr.99, etajul 3, 
Sector 2, București

Contactează-ne


