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BINE AI VENIT!
iată procesul de admitere online la

MASTER MANAGEMENT
ANTREPRENORIAL
(program master – 2 ani)

2020

UN CUVÂNT DE BUN VENIT
Ne bucură dorința ta de a studia în cadrul UEO !
Urmează cu atenție pașii acestui proces de admitere online și sper că ne
vom întâlni cât de curând ca profesor și student,
membrii ai aceleiași familii, UEO.
Mult succes la admitere!

succes!

rezultate
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interviu
examinare
interviu
înscriere1
resurse

MANAGEMENT - MASTER

MANAGEMENT - MASTER
Pentru examenul de admitere ai nevoie de:

Resurse

1.

Computer (laptop/ desktop) cu posibilitate de
transmisie audio (microfon) / video (camera)

Vei primi prin
email mai multe
detalii cu privire
la admitere

1.
2.
3.
4.

Acces bun la internet
Documentele necesare la înscriere
Un loc liniștit
Să fii odihnit/ă și cu o stare bună de spirit!

Contact direct ziua admiterii:
Facultatea de Management cu domeniile de licență și master în
Management, Informatică economică: 0772 - 085 660
La acest număr se poate suna între orele 8:30 - 17:00

resurse
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interiu 1
înscriere

(! telefonul / tableta te vor limita la partea scrisă)

pasul

1

ÎNSCRIERE
prin
formularul
online

consultă
Ghidul înscrierii

completează
Formularul online

www.emanuel.ro/
ghid-pentruinscriere-online

inscriere.emanuel.ro
/formular-inscriereadmitere
*să ai la îndemână
actele scanate

înscriere
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MANAGEMENT - MASTER

Pasul 2
INTERVIUL MOTIVAȚIONAL

Fii deschis/ă și relaxat/ă.

Intră pe acest link
Google Meet
Link Google meet
23 Iulie 2020 începând cu ora 9
(ora la care trebuie să intri o primești pe email)
Fii flexibil/ă ☺, în cazul în care vor fi mici diferențe de timp
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succes!

Acum vei cunoaște câțiva dintre profesorii
UEO pe specializarea management.

interviu
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examinare

MANAGEMENT - MASTER

Examen scris
link examen
prin email

Sesiune Google Meet
link Google meet
Intră pe linkul de mai sus
în 23 Iulie 2020
ora 13.55
pornește audio și video

Toate instrucțiunile pentru acest pas le
primești pe email.
Testul se va activa doar la ora 14
în 23 Iulie 2020

Succes!
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EXAMINAREA SCRISĂ
are 2 aspecte

examinare
interviu

rezultate

MANAGEMENT - MASTER

MANAGEMENT - MASTER

Sperăm ca rezultatul ce îl vei primi să fie unul ce să te bucure.
Urmărește e-mailul pentru a vedea rezultatul obținut.

Ținem legătura.
Fii binecuvântat!

înscriere
resurse
succes!

Ai ajuns la finalul acestei sesiuni speciale de
admitere!
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FELICITĂRI!

