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Ref: Master în dezvoltare regională la Timişoara 
 
Drumul României spre Uniunea Europeană, un drum complex şi important presupune 
apariţia unui număr din ce în ce mai mare de specialişti care să activeze cu competenţă în 
domenii cum sunt finanţările europene, administraţia regională sau managementul şi 
implementarea proiectelor. Tocmai de aceea, în toamna anului 2002, prin colaborarea 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul 
Universităţii de Vest a fost înfiinţat masterul cu tema „Economia şi managementul 
dezvoltării regionale”.  
 
La trei ani de la apariţia acestei alternative de formare, dar şi la şase ani de la înfiinţarea 
agenţiilor pentru dezvoltare regională în România, existenţa în regiunea noastră a unui 
master în acest domeniu constituie şansa  formării unor „think tanks” care să genereze 
studii şi proiecte la nivel regional, în completarea variantelor existente în acest moment 
doar la nivel naţional. 

Astfel, începând din data de 3 septembrie 2005, se pot face înscrieri la sediul Facultăţii de 
Ştiinţe Economice, str. Pestalozzi nr. 16, 300115 – Timisoara, tel: +40 256 592505 fax: + 40 
256 592500, e-mail: decanat@fse.uvt.ro, web: http://www.fse.uvt.ro.  

Structurat pe doi ani de studiu, tematica generală a acestui master vizează: organizarea 
insituţională a Uniunii Europene, economie şi dezvoltare regională, drept comunitar, 
economia monetară şi financiară a UE, administraţie regională, fonduri structurale, 
managementul organizaţiilor, strategii şi planificare regională, dezvoltare rurală, 
modalităţi de finanţare a contribuţiilor private, definirea şi planificarea proiectelor 
regionale, managementul şi implementarea proiectelor regionale, controlul, evaluarea şi 
analiza impactului proiectelor regionale. Lectorii sunt atât cadre didactice din cadrul 
Universiăţii de Vest, cât şi reprezentanţi ai ADR Vest. 
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