
 

1. JURNALISM 
 

Jurnalism: ZI, 3 ani 
 

Masterat: 
 

Comunicare mediatic  şi publicitate: ZI 
 

 

2. PSIHOLOGIE 
 

Psihologie: ZI, 3 ani 
 

Masterate: 
Psihologie clinic  şi consiliere psihologic : 
      ZI  
Politici comunitare şi interven ii sociale:  ZI 

 
 

3. DREPT 
 

Drept: ZI, 4 ani 
 

Masterat: 
 

Dreptul penal al afacerilor: ZI 
 
 

4. ŞTIIN E POLITICE 
 

Ştiin e Politice: ZI, 3 ani 

Masterat: 
 

Diploma ie cultural : ZI 
 

5. FIZIC  
 

Fizic : ZI, 3 ani 
 

Masterat: 

Fizica materialelor şi aplica ii: ZI 

6. INFORMATIC  
 
   Informatic : ZI, 3 ani 

 

  

7. AUTOMATIC  ŞI INFORMATIC  
APLICAT  
 

Automatic  şi informatic  aplicat :     
ZI, 4 ani 

 

Masterat: 

Managementul proiectelor tehnice  
şi tehnologice: ZI 

 

8. ŞTIIN E ECONOMICE 
 

Contabilitate şi informatic  de gestiune:  
               ZI, 3 ani, I.D.: 3 ani 

Management: ZI, 3 ani, I.D.: 3 ani 

Finan e şi B nci: ZI, 3 ani, I.D.: 3 ani 

Afaceri interna ionale: ZI, 3 ani, I.D.: 3 ani 

Economia Comer ului, Turismului  
şi Serviciilor:   ZI, 3 ani, I.D., 3 ani 

 

Masterate: 
 

Leadership şi managementul resurselor  
       umane: ZI 
 

Audit financiar-contabil şi consiliere: ZI 
 

Managementul investi iilor: ZI 

Guvernan  economic  european : ZI 
 

9. ARTE 
 

Artele spectacolului de teatru (Actorie):  
ZI, 3 ani 

 

Cinematografie, fotografie, media  
(Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV):  

ZI, 3 ani 
 

Masterate: 
    Arta actorului. Metode de înnoire a    
    mijloacelor de expresie: ZI 

    Dramaturgie cinematografic . Scenaristic     
    Film şi TV: ZI 

 

 

10. ISTORIE 
 

Istorie: ZI, 3 ani 
 

Masterat: 
 

Geopolitic , istorie şi rela ii interna ionale: ZI 

 

11. GEOGRAFIE 
 
 

 

Geografie: ZI, 3 ani 
 

Masterat: 
 

Managementul mediului şi dezvoltarea  
durabil : ZI 

 

12. LITERE ŞI LIMBI STR INE 
 

Limba şi literatura român  – o limb  şi 
   literatur  str in  (englez , francez , 
   japonez ): ZI, 3 ani 
 

Masterat: 
Comunicare intercultural  şi traducere  
profesional : ZI 

 
 

 
COLEGIUL HYPERION 
 

 Analist programator – Web Design; 

 Organizator conferin e, congrese,  
 târguri şi expozi ii; 

 Asistent de gestiune. 
 

www.colegiulhyperion.ro 
www.facebook.com/colegiulhyperion 

DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI 



FACILITĂŢI 
 

 Taxele de studii se pot achita în 4 rate; 
 Reduceri de taxă şi burse pentru studenţii cu medii 

peste 9,50 (la anumite programe); 
 10% reducere pentru înscrierea a 2 membri ai 

familiei; 
 5% reducere pentru plata integrală a taxei de studii; 
 Reducerile se cumulează; 
 Târguri de joburi; 
 Întâlniri cu angajatori în cadrul stagiilor de 

practică şi al proiectelor desfăşurate; 
 Burse de stagii şi studii în Japonia şi în alte ţări; 
 Posibilităţi de angajare, după terminarea studiilor, 

în cadrul Universităţii şi al Institutului de 
Cercetare-Dezvoltare Hyperion. 

 

  DOTĂRI 
 Campus modern, în zona centrală a Capitalei şi 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare Hyperion; 
 Laboratoare de cercetare pentru tehnologii de 

ultimă oră; 
 Studiouri de televiziune şi radio, redacţie de ziar 

propriu; 
 Biblioteca Centrală Hyperion;  
 Editură şi tipografie; 
 Cămin şi cantină; 
 Echipamente specializate pentru videoconferinţe şi 

streaming. 
 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI 
COLABORARE INTERNAŢIONALĂ 

 Sesiuni anuale de comunicări ştiinţifice ale facultăţilor şi 
conferinţe internaţionale; 

 Reviste ştiinţifice; 
 Contracte de cercetare ştiinţifică şi colaborări media; 
 Relaţii de cooperare cu peste 20 de universităţi din 

lume; 
 Afilierea, ca membru, al Forumului Universităţilor 

Europene, reţelei internaţionale interuniversitare   
Europa-Asia, Universităţii fără Frontiere, Academiei 
Internaţionale de Personal etc. 

ÎNSCRIERI 

Începând cu 1 iunie, anul curent, înscrierile au loc 
zilnic, între orele 9:00-17:00, sâmbăta şi duminica între 
orele 9:00-14:00, la Secretariatul General al 
Universităţii (Corp A, parter), Calea Călăraşi, nr. 169, 
sectorul 3, Bucureşti. 

Telefoane: 021-3274464, 021-3274465, 
021-3214667. Fax: 021-3216425 
e-mail: rectorat@hyperion.ro 

www.hyperion.ro 
www.bpuh.hyperion.ro  
www.facebook.com/universitateahyperion 
www.twitter.com/UHyperion  
www.youtube.com/UnivHyperion 
www.radiofxnet.ro 
www.hyperflash.ro 
 
 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE CUPRINDE: 
 
 Diplomă de bacalaureat + copie legalizată 

(sau adeverinţă de bacalaureat în original); 
 Certificat de naştere (copie legalizată); 
 Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru 

candidatele căsătorite; 
 3 fotografii color tip act de identitate; 
 Copie xerox de pe actul de identitate cu datele 

personale şi domiciliul; 
 Adeverinţă medicală; 
 Pentru colegiu adeverinţă de absolvire a 12 clase, 

fără a fi necesară diploma de bacalaureat. 
 
Aceste documente se vor prezenta la înscriere 
într-un dosar plic. 
Admiterea se face pe baza mediilor de la 
bacalaureat, în limita locurilor disponibile. La 
Facultatea de Arte se susţine test de aptitudini. 
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