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SĂNĂTATE 

 

PROGRAMUL DE  STUDII 

Stagiul profesional are o durată 

de 4 luni şi se desfăşoară în firme 

specializate din domeniul        

Sănătăţii şi al Asigurărilor, din 

România sau Franţa. 

Statistică  şi metode 

cantitative 

Modelare şi instrumente 

de analiză 

Analiza domeniilor specifice, 

sănătate şi asigurări  

(discipline obligatorii +  

opţionale) 

Stagiu de practică 

profesională 

 

 

270 h 

 

 

 

 

220 h 

 

 

 

 

 

230 h 

 

 

 

 

 

240h 

Studenţii români pot studia 

1, 2 sau 3 semestre în  

Franţa. 

 

Absolvenţii SAAS pot primi, în 

anumite condiții, diplomă de 

studii dublă, din partea 

universităţii din Iaşi şi a celei 

din Poitiers. Studenţii români 

şi francezi care doresc 

diplomă dublă trebuie să se 

înmatriculeze la ambele 

Universităţi. 
 

 

Cursurile sunt susţinute de 

profesori români şi francezi. 

 

 

Suportul de curs este 

asigurat în limbile română 

şi franceză. 

 

 

Pe perioada studiilor în 

Franţa, studenţii români 

pot beneficia de trei tipuri 

de burse: 

 burse ERASMUS 

 burse oferite de          

Ambasada Franţei în 

România 

 burse oferite de 

guvernul francez 

Discipline prealabile (prerequisites): 
Bazele Statisticii şi Econometrie 
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            DOMENII DE ANGAJARE 

 
Societăţi de asigurări 

Societăţi de reasigurare 

 Instituţii  bancare 

  Instituţii sanitare 

(Departamentul de    
informatică medicală, 
biostatistică,             
epidemiologie) 

Centre de cercetare din 

sectorul public 

  Cabinete de consultanţă 

(Data Mining, Gestiunea 

proiectelor etc.) 

 Obiectivele Masterului 

 Pregătirea de specialişti 

capabili să folosească   

metodele statistice şi de 

calcul actuarial în 

măsurarea, analiza şi 

previziunea riscurilor din 

domeniul  asigurărilor şi 

sănătăţii. 

 Perfecţionarea 

specialiştilor din practica 

economică şi socială în 

utilizarea metodele 

moderne de analiză 

statistică şi calcul 

actuarial. 

 Dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice în domeniul 

statisticii şi al calculului 

  Contextul profesional 

Masterul răspunde cererii de 

specialişti în Statistică şi     

Actuariat din diferite sectoare 

de activitate care operează cu 

gestiunea riscului şi decizii 

strategice.  
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TUTORI 
MASTER 

 Înscrieri: 

Iulie 2014 
Septembrie 2014 
 
 Taxa de înscriere: 250 RON 
 
Dosar de înscriere : 
Cerere de înscriere 
Diploma de bacalaureat sau echivalentă 
(în original) 
Certificat de naştere (copie legalizată) 
Certificat de căsătorie, dacă este 
cazul(copie legalizată) 
Fişa medicală  
Diploma de licenţă (original) sau 
adeverinţă  
Supliment la diploma de licenţă sau foaie 
matricolă (original) 
Adeverinţă de masterand, dacă este cazul 
Trei fotografii de tip carte de identitate  

Masterul se adresează 

absolvenţilor licenţiaţi 

în sistem Bologna, 

precum şi 

absolvenţilor licenţiaţi 

din anii anteriori care 

doresc să se 

specializeze    într-un 

domeniu     performant 

Masterul este        

organizat pe o durată 

de 2 ani (4  semestre), 

cu examen de 

disertaţie în luna iulie. 

STATISTICĂ ŞI ACTUARIAT 
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