Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Centrul de Excelenţă ORACLE

Vă aşteptăm!
Mult succes!

Programul de masterat profesional

BAZE DE DATE
SUPORT PENTRU AFACERI

Sesiunea Iulie 2017

CURSURI DE PREGĂTIRE PENTRU
EXAMENUL DE ADMITERE!

De ce să mă înscriu la programul
de masterat BDSA ?

Organizăm cursuri de pregătire pentru disciplinele incluse
în tematica de concurs aferentă domeniului CSIE3.

Detalii: http://bdsa.ase.ro


Cursurile se desfăşoară în cadrul Centrului de Excelenţă


Oracle ASE Bucureşti.


în domeniul principalelor tehnologii de baze de date,

Profesorii şi specialiştii invitaţi au o experienţă deosebită în

precum şi de posibilitatea susţinerii de examinări în

activităţile didactice şi de cercetare.


vederea certificărilor Oracle cu reduceri de 25%,

Pregătirea teoretică şi practică a masteranzilor se realizează

diplomele obţinute fiind recunoscute internaţional.

în domenii cheie ale industriei IT, folosind tehnologii Oracle,


IBM, SAS.


specializate, programe de internship, angajarea în

Intelligence, Data mining, Big data & NoSQL, Cloud

proiecte şi facilitarea accesului la joburi în domeniul

Computing, Securitatea bazelor de date, Baze de date

bazelor de date.

spaţiale, Baze de date multimedia, Tehnologii Web, Java,







Se organizează competiţia de dezvoltare software BDSAOracle Academy.

precum şi accesul la resurse software, suport tehnic şi
documentaţie de firmă.

Se organizează module şi aplicaţii practice în cadrul
proiectelor dezvoltate de companii partenere Oracle.

Se asigură accesul la cursuri şi studii de caz în format
electronic la toate disciplinele din planul de învăţământ,

Programele de colaborare cu firmele Oracle, IBM şi SAS
conduc la participarea masteranzilor la cursuri

Discipline studiate: Data Science, Depozite de date, Business

Sisteme de baze de date, Integrarea sistemelor informatice.

Masteranzii beneficiază de cursuri Oracle online, gratuite



Se organizează workshop-ul Dezvoltarea aplicaţiilor Java
cu baze de date Oracle.

Programul de masterat este acreditat ARACIS, iar diplomele sunt recunoscute de
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE VIZITAŢI

http://bdsa.ase.ro

