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ISTORICUL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” CONSTANŢA 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, integrată reţelei de învăţământ superior românesc, a trecut 
printr-o etapă de transformări, îndeosebi de ordin calitativ, în toate componentele sale, 
determinate de prefacerile economice, sociale şi politice la nivel naţional şi ridicarea la cerinţele 
învăţământului european şi mondial. 

Necesitatea existenţei unei instituţii academice pe meleaguri dobrogene a fost relevată de 
demersurile privind înfiinţarea Institutului Pedagogic constănţean, care şi-a deschis porţile prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr. 654/1961, care inţial a prevăzut înfiinţarea 
Institutul Pedagogic de 3 ani, cu Facultatea de Filologie, cu secţia Limbă şi Literatura 
Română, Facultatea de Matematică,cu secţia Matematică, Facultatea Fizică şi Chimie, cu 
secţia Fizică – Chimie şi Cunoştinţe Industriale teoretice şi practice, Facultatea de Ştiinţe 
Naturale, cu secţia Ştiinţe Naturale şi Cunoştinţe Agricole teoretice şi practice. 

În anul  1964, s-a înfiinţat Secţia de Istorie – Geografie, în cadrul , Facultăţii de Filologie, 
facultate căreia i s-a adăugat, în anul 1971, noi profiluri prin secţia Română – Rusă şi respectiv 
Română – Engleză. De asemenea, în acelaşi an, 1971, a luat fiinţă Facultatea de Educaţie 
Fizică. 

În anul 1977, prin decretul Consiliului de Stat nr. 209 din 12 ianuarie, Institutul Pedagogic s-a 
transformat în Înstitutul de Învăţământ Superior, cu o singură facultate – Facultatea de 
Învăţământ Tehnic şi Pedagogic, având în componenţa sa Secţia de Tehnologia Sudării – 
cursuri de zi şi serale, Secţia Îmbunătăţiri Funciare - cursuri de zi şi serale, Secţia Tehnologia 
Petrolului şi Petrochimie cursuri serale, la care s-au adăugat secţiile vechi cu profil filologic şi 
respectiv, Stiinţe ale Naturii. Ulterior, prin decretul Consiliului de Stat nr.213, din anul 1984, 
secţiile cu profil pedagogic s-au desfiinţat, iar Institutul de Învăţământ Superior  a devenit 
Institut de Subingineri.  

Prin Hotărârea Guvernului nr.225 din 7 martie 1990, Institutul s-a tansformat în Universitate, cu 
statut independent. Ordinul Ministrului din 20 martie 1990 a definitivat structura noului centru 
universitar după cum urmează: Facultatea de Litere cu profilul Filologie – Istorie, Facultatea 
de Ştiinţe cu profilul Biologie, profilul Matematică, profilul Educaţie Fizică şi Sport, profilul 
Economie având specializările Relaţii Economice Internaţionale şi Turism Servicii, Facultatea 
de Medicină, Facultatea de Inginerie. 

 În cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, învăţământul este organizat în sistem de credite 
transferabile care asigură potrivit Convenţiei de la Bolognia, un dinamism orizontal şi vertical în 
concordanţă cu cerinţele Comunităţii Europene, altfel spus mobilitatea interuniversitară atât la 
nivel naţional cît şi internaţional, precum şi recunoaşterea diplomei de licenţă pe paţa muncii din 
spaţiul comunitar. Absolvenţii Universităţii „Ovidius” sunt pregătiţi să facă faţă unui mediu 
competitiv, în care reperele sunt: creativitate, flexibilitate, adaptabilitate, interdiasciplinaritate. 



 

PREZENTAREA FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

Specializarea cu profil economic din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, funcţionează din 
anul universitar 1990-1991. 

Încercînd să răspundă specificului şi particularităţilor economice din zonă şi pe baza evaluării 
nevoii de specialişti în pentru sectoare prioritare (comerţ şi turism, transporturi, sector financiar-
bancar, agricultură), în susţinerea dezvoltării fluxurilor economice internaţionale în expansiune, 
profilul a fost structurat inţial pe două specializări:   

- Relaţii Economice Internaţionale, învăţămînt de zi, cu durata de 5 ani (ulterior de 4 
ani); 

- Turism-Servici, învăţămînt de zi, cu durata de 5 ani (ulterior de 4 ani). 

 Începînd cu anul universitar 1995-1996 prin H.G. nr. 568/1995 şi O.M.I. nr. 4620/1995 
s-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţe economice (FSE), structurată pe două module fiecare 
cu o specializare: 
-  Modulul Comeţ-Marketing, cu specializarea Turism-Servicii, învăţămînt de zi, cu 
durata de 4 ani de studiu; 

- Modulul Relaţii Economice Internaţionale, cu specializarea Relaţii Economice 
Internaţionale, învăţămînt de zi, cu durata de 4 ani de studiu; 

 Din anul universitar 1997/1998, a primit autoritaţie provizorie de funcţionare cea de a 
treia specializare a facultăţii, respectiv Finanţe şi Contabilitate învăţămînt de zi, cu durata 
de 4 ani de studiu, întregind în acest mod oferta de specialişti economişti în domenii 
prioritare ale economiei zonei în care ne desfăşurăm activitatea. 

 Din anul universitar 1999/2000 s-au organizat două cursuri postuniversitare pe 
următoarele direcţii de specializare: 
Tranzacţii Intraeuropene, cu durata de 1 an de studii; 

Administrarea Afacerilor în Turism, cu durata de 1 an de studii, transformată ulterior, cu 
anul universitar 2000/2001, în masterat cu durata de trei semestre, pe direcţia de 
specializare ”Managementul Proiectelor de Afaceri” (conform aprobării M.E.N.) 

 Din acelaşi an universitar (1999/2000) la cele trei specialiazări de lungă durată autorizate 
şi/sau acreditate s-a organizat şi forma de învăţămît ID.  

Analizând schimbările intervenite de la an la an în mediul economico-social al regiunii, respectiv 
creşterea activităţii economice şi din alte domenii decât turism şi comerţ, în special din sectorul 
serviciilor financiar-bancare, corelat cu opţiunea manifestată de absolvenţii de liceu, s-a 
considerat oportună înfiinţarea unor noi specializări în cadrul facultăţii: Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, precum şi Marketing şi Management 



Facultatea de Ştiinţe Economice utilizeazã baza materială a Universitãţii „Ovidius” Constanţa 
dispunând de: amfiteatre, săli de curs şi seminar, laboratoare de informatică şi de merceologie, 
săli de bibliotecă, bază sportivă, consultanţă, centre de cercetare, cele mai multe spaţii de 
învăţământ fiind situate în Campusul Universitar, toate acestea fiind echipate corespunzător 
pentru a asigura o pregătire a tinerilor economişti la cele mai înalte standarde europene. De 
asemenea, sunt utilizate şi spaţii (amfiteatre, săli de laborator) din clădirea Universităţii, din 
Cumpusul Universitar (Alee Universităţii nr.1)  şi sediul din piaţa Chiliei (str. Ion Vodă nr. 58, 
secretariat ID telefon: 0241550335 int. 13) Pentru studenţii din alte localităţi au fost amenjate 
cămine studenţeşti moderne. 

 

CE ESTE INVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ (ID) 

Învăţământul la Distanţă este o formă modernă şi flexibilă de învăţământ superior prin care se 
asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională a unor 
largi categorii de cetăţeni. Învăţământul la Distanţă este caracterizat prin programe de pregătire 
ale căror componente dominante sunt: utilizarea resurselor specifice unui învăţământ 
informatizat, sistemele de comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi autoevaluare precum şi 
sistemul tutorial. El se adresează persoanelor care nu se pot încadra în orarul de învăţământ al 
cursurilor de zi şi este caracterizat prin programe de pregătire ce presupun întâlniri cu studenţii 
pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ 
(seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate). 

 

Învăţământul la  Distanţă (ID) este un proces educaţional care pune la dispoziţia studenţilor 
resurse de învăţământ cu următoarele caracteristici: 

 separarea în timp şi/sau spaţiu a studenţilor în raport cu instituţia care oferă programe de 
studiu, a studenţilor între ei şi a studenţilor faţă de resursele de învăţământ şi cadrele 
didactice; 

 interacţiunea între studenţi şi instituţia care oferă programe de studiu, cu ceilalţi studenţi 
şi între studenţi şi resursele de învăţământ se realizează prin unul sau mai multe medii de 

comunicare bidirecţionale. 

Învăţământul la  Distanţă implică utilizarea  unei game largi de tehnologii de învăţământ: 
materiale de studiu tipărite, tehnologii de învăţare mediate de calculator sau reţele de 
calculatoare etc. Prin natura sa , ID este o formă flexibilă de educaţie, întrucât oferă studenţilor 
posibilitatea de a opta asupra locului şi timpului în care să se instruiască. De asemenea ID oferă 
studenţilor posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă. Pentru a asimila cu 
succes cunoştinţele este indispensabil să îşi creeze propriul lor mediu, propice studiului 
individual, să aleagă cu grijă locul şi timpul alocat acestei activităţi de aşa manieră, încât să 



excludă orice factor perturbator. Este bine să se reflecte asupra timpului pe care îl au pentru 
învăţare. Este recomandabil să se apucaţi de un capitol nou atunci când există suficient timp 
pentru a-l parcurge pe cât posibil în întregime, rezervând timp şi pentru rezolvarea temelor 
aplicative aferente capitolului respectiv. Desigur, acestea sunt doar sugestii, timpul afectat 
studiului depinde de cunoştinţele dobândite anterior, de stilul lor în materie de învăţare, de ritmul 
propriu de asimilare. 

Suportul legal al organizării şi desfăşurării Învăţământului la Distanţă (ID) în Universitatea 
“Ovidius” Constanţa (UOC) este dat de: 

 prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată în 20.07.2006, 

 Hotărârea de Guvern HG 1101/2001 privind organizarea şi funcţionarea Învăţământului 
la Distanţă (ID) şi a Învăţământului cu Frecvenţă Redusă (IFR) în instituţiile de 
învăţământ superior, 

 Legea Nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, 

 Legea Nr.87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

 Hotărârea de Guvern HG 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă 

şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora. 

Terminologia specifică învăţământului la distanţă 

 Coordonatorii de disciplină sunt acele cadre didactice titulare din instituţia de 
învăţământ superior organizatoare şi îndeplinesc aceleaşi standarde ca la forma de 

învăţământ zi; 

 Tutorii sunt acele cadre didactice desemnate să îndrume studenţii pe parcursul unui 
program de instruire. Ei pot fi cadre didactice universitare titulare sau asociate (specialişti 
în domeniu, cadre didactice din învăţământul preuniversitar) care au instruire în 
tehnologia ID. Tutorii sunt absolvenţi de studii superioare şi participă periodic la 

programe de pregătire în domeniul tehnologiilor ID. 

 Activităţile tutoriale (AT) reprezintă acele activităţi specifice învăţământului la distanţă 
care au drept echivalent orele de seminar de la forma de învăţământ zi. În cadrul acestora 
studenţii au cel puţin două întâlniri directe pe semestru cu tutorii sau coordonatorii de 
disciplină. Obiectivul activităţilor tutoriale este acela de prezentare a conţinutului 
disciplinei, de furnizare a unor informaţii suplimentare şi de pregătire în vederea 
promovării probelor de evaluare prevăzute prin planul de învăţământ la distantă pentru 

respectiva disciplină.  

 Temele de control (TC) reprezintă acele activităţi specifice învăţământului la distanţă 
care au drept echivalent orele de seminar de la forma de îvăţământ de zi dar care sunt 
desfăsurate individual de fiecare student înregistrat la forma de învăţământ la distanţă. 



Spre deosebire de activităţile tutoriale, obiectivul temelor de control este acela de 
evaluare pe parcurs a cunoştinţelor şi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare a 

studentului.  

 Activităţile asistate (AA) reprezintă acele activităţi specifice învăţământului la distanţă 
care au drept echivalent orele de laborator sau alte activităţi practice prevăzute la forma 

de învăţământ de zi.  

 Suportul de curs reprezintă acel material didactic întocmit de către coordonatorul de 
disciplină singur sau în colaborare cu alţi specialişti din domeniu care prezintă conceptele 
de bază ale dosciplinei, clarifică şi consolidează cunoştinţele oferind studentului 
modalităţi de auto-evaluare a cunoştinţelor şi a cărui formă de prezentare îl face pretabil 
utilizării şi accesării lui atât prin intermediul sistemului informatic pentru îvăţământul la 

distanţă cât şi în formă tipărită. 

 Sistemul informatic pentru învăţământul la distanţă reprezintă acel sistem informatic 
proiectat, realizat şi implementat în scopul automatizării activităţilor şi proceselor pe care 
le implică învăţământul la distanţă. Sistemul informatic pentru învăţământul la distanţă 

mai este referit şi ca platformă electronică.  

Specificul învăţământului la distanţă constă în: 

 Înlocuirea orelor de curs cu studiul individual; 

 Înlocuirea activităţilor clasice de seminar cu activităţi tutoriale (AT), activităţi asistate 
(AA) şi teme de control (TC) şi de evaluare pe parcurs.  

Numim tutorial întâlnirea efectivă cu profesorul. 

Responsabilii de an vă pot ajuta cu: 

- sugestii privind probleme organizatorice 

- organizarea practicii de profil 

- mediază comunicarea dintre studenţi şi conducerea facultăţii. Pentru orice nelămuriri vă rugăm 
să vă adresaţi întâi îndrumătorului de an şi apoi conducerii facultăţii. 

  

Secretariatul: 

- evidenţa notelor; notele se afişează doar pe site-ul facultăţii. Nu se oferă informaţii la telefon 
sau e-mail privind notele. 

- eliberări adeverinţe 



- orice cerere pe care o formulaţi se depune în scris la sediul Secretariatului 

- nu se permite oferirea de informaţii telefonice pentru datele care se găsesc pe site (ex. note, 
programări examene, termene de predare sarcini de lucru, contactare de cadre didactice). Dacă se 
solicită aceste informaţii telefonic vor fi îndrumaţi spre consultarea site-ului. 

 

Studii universitare de licenţă organizate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice la forma de învăţământ zi şi la distanţă (ID) 

Domeniul de licenţă Specializarea 
Statut 

(Acr./Aut.) 
Formă de 

învăţământ 
Nr. de 
credite 

Legenda: A=acreditata, AP=autorizata, FR=frecventa redusa, ID=invatamant la distanta 

Administrarea 
afacerilor  

Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor  

A/AP  Zi, ID  180  

Economie şi afaceri 
internaţionale  

Afaceri internationale  A/AP  Zi, ID  180  

Contabilitate  
Contabilitate şi informatică 
de gestiune  

A/AP  Zi,ID  180  

Finanţe  Finanţe şi bănci  AP/AP  Zi,ID  180  

Marketing  Marketing  AP  Zi  180  

Management  Management  AP  zi  180  
 
Studenţii de la forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt înmatriculaţi pe facultăţi şi domenii de 
studiu/specializări, numai în regim cu taxă. Taxa de studiu acoperă: 

a) costul materialelor didactice în format electronic (e-manuale de studiu, e-ghiduri, e-caiete 
de lucrări etc)  

b) costul pachetelor de soft-ware, casetelor video/audio, CD-urilor etc; 
c) costurile de utilizare a unor echipamente specifice necesare desfăşurării procesului de 

pregătire; 
d) costul serviciilor educaţionale, tutoriale şi administrative; 
e) costurile pentru asigurarea întâlnirilor periodice faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, 

ca parte integrantă a procesului de instruire; 
f) costurile pentru asigurarea accesului prin diferite mijloace IT la baza materială de care 

dispune instituţia; 
g) costurile de examinare, conform reglementărilor interne; 
h) cheltuieli de regie; cheltuieli de dezvoltare;  
i) alte cheltuieli 

 
Domeniul: Administrarea afacerilor 

Specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 
(învăţământ de zi şi la distanţă) 



Competenţe generale:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor

fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;  
 Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor şi tendinţelor specifice

activităţii la nivel micro-şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe
cunoaştere.  

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative
referitoare la o problemă definită.  

 Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme,
a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi.  

 Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în
contexte profesionale definite.  

 Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări,
procesarea de informaţii şi accesarea de baze specifice activităţii din diferitele
structuri organizaţionale.  

 Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie
internaţională.  

 Titularul unei diplome de licenţă în ştiinţe economice care posedă un certificat de
absolvire a modulului de pregătire pedagogică are capacitatea de a preda elevilor din
ciclul gimnazial cunoştinţe specifice modului economic de gândire şi acţiune.  

 
Competenţe de specialitate:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi ideilor specifice managementului

afacerilor şi optimizării activităţii firmelor.  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea instrumentarului de cunoaştere a mediului de

afaceri şi de fundamentare a deciziei de afaceri.  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi certificare

a calităţii produselor şi serviciilor.  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor specifice managementului calităţii

la nivel de organizaţie/de sistem şi de proces economic.  
 Fundamentarea din punct de vedere comercial şi calitativ a deciziei de concepere şi

lansare pe piaţă de noi produse şi servicii. 
  

Denumirea calificării şi titlul acordat (HG 890/2008) - „Licenţiat în ştiinţe economice”
.  
 
Materii studiate  
Anul I  
 Microeconomie  
 Macroeconomie  
 Drept comercial  
 Matematici aplicate în economie  
 Bazele informaticii  
 Bazele contabilităţii  
 Fundamentele ştiinţei mărfurilor  



 Management  
 Statistică  
 Sisteme informaţionale şi aplicaţii informaţionale în administrarea afacerilor  
 Economia întreprinderii  
 Finanţe  
 Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină (engleză, franceză,
germană)  
 
Anul II  
           Comunicare comercialã  
           Econometrie  
           Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorilor  
           Marketing  
           Economia comerţului  
           Economia serviciilor  
           Contabilitate în turism, comerţ şi servicii  
           Managementul relaţiilor cu furnizorii şi clienţii  
           Mărfuri nealimentare şi siguranţa utilizatorilor  
           Economia turismului  
           Comerţ electronic  
           Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină (engleză, franceză, germană) 
           Practică de specialitate  
Discipline opţionale  
 Etica în afaceri  
 Doctrine  
 
Anul III  
 Tehnica operaţiunilor de turism  
 Managementul calităţii  
 Logistica şi distribuţia mărfurilor  
 Tehnici comerciale  
 Cercetãri de marketing  
 Managementul firmei  
 Tehnologie hotelieră şi de restaurant  
 Ecoturism şi turism rural  
 Analiza economico-financiarã 
            Marketing în turism, comerţ şi servicii  
            Tranzacţii comerciale internaţionale  
            Economie europeană  
            Comunicare în afaceri în limba străină (engleză, franceză, germană)  
Discipline opţionale  
 Relatii financiare internationale  
 Asigurări şi reasigurări  
 

 



             
             

Domeniul: Economie şi afaceri internaţionale 
Specializarea Afaceri Internaţionale 

(învăţământ de zi şi la distanţă) 
 
Competenţe generale:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;  
 Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor şi tendinţelor specifice 
activităţii la nivel micro-şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere.  
 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare 
la o problemă definită.  
 Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a 
comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi.  
 Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în 
contexte profesionale definite.  
 Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea 
de informaţii şi accesarea de baze specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale.  
 Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie 
internaţională.  
 Titularul unei diplome de licenţă în ştiinţe economice care posedă un certificat de 
absolvire a modulului de pregătire pedagogică are capacitatea de a preda elevilor din ciclul 
gimnazial cunoştinţe specifice modului economic de gândire şi acţiune.  
 
Competenţe de specialitate:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, metodelor şi tehnicilor de 
comercializare pe pieţele internaţionale, precum şi de plăţi şi investiţii internaţionale în contextul 
economiei globale şi al afacerilor europene.  
 Cunoaşterea şi înţelegerea negocierii internaţionale şi acordarea de asistenţă în 
fundamentarea poziţiei negociatorului în procesul de negociere comercială internaţională.  
 Capacitatea de a dezvolta studii de oportunitate în contextul mediului economic 
internaţional pentru fundamentarea de politici publice în domeniul relaţiilor economice 
internaţionale şi al afacerilor europene.  
 Competenţe specifice gestionării, promovării şi dezvoltării relaţiilor internaţionale în 
cadrul instituţiilor şi organizaţiilor româneşti şi a celor internaţionale.  
 Comunicarea profesională de afaceri scrisă şi verbală într-o limbă de circulaţie 
internaţională.  
  

 Denumirea calificării şi titlul acordat (HG 890/2008) - „Licenţiat în ştiinţe economice”                  
 
 
 Materii studiate  
Anul I  
 Microeconomie  
 Matematică economică  



 Informatică  
 Contabilitate  
 Dreptul afacerilor  
 Etica în afaceri  
 Macroeconomie  
 Economia şi gestiunea întreprinderii  
 Economie mondială  
 Doctrine economice contemporane  
 Birotică  
 Statistică  
 Comunicare în afaceri în limba engleză  
 Comunicare în afaceri în limba engleză  
 
Anul II  
           Marketing  
           Management  
           Economie europeană  
           Analiză economico-financiară  
           Finanţe  
           Comerţ internaţional  
           Negocieri comerciale internaţionale  
           Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior  
           Marketing internaţional  
           Politici comerciale  
           Comunicare în afaceri în limba engleză  
           Comunicare în afaceri în limba engleză  
Discipline optionale  
 Contabilitate internaţională  
 Econometrie  
 
Anul III  
 Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale  
 Investiţii internaţionale  
 Turism internaţional  
 Transporturi internaţionale  
 Managementul afacerilor internaţionale  
 Organizaţii economice internaţionale  
 Gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale  
 Finantarea proiectelor internationale  
 Asigurări internaţionale  
 Pieţe internaţionale de capital  
 Comunicare în afaceri în limba engleză  
 



 
Discipline opţionale I  
 Merceologia mărfurilor de import export  
 Cercetări de marketing  
Discipline opţionale II  
 Economia comerţului  
 Managementul resurselor umane  
 
 

Domeniul: Contabilitate 
Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

(învăţământ de zi şi la distanţă) 
 
  
Competenţe generale:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;  
 Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor şi tendinţelor specifice 
activităţii la nivel micro-şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere.  
 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare 
la o problemă definită.  
 Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a 
comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi.  
 Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în 
contexte profesionale definite.  
 Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea 
de informaţii şi accesarea de baze specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale.  
 Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie 
internaţională.  
 Titularul unei diplome de licenţă în ştiinţe economice care posedă un certificat de 
absolvire a modulului de pregătire pedagogică are capacitatea de a preda elevilor din ciclul 
gimnazial cunoştinţe specifice modului economic de gândire şi acţiune.  
 
Competenţe de specialitate:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor utilizate în abordarea interdisciplinară a 
tranzacţiilor şi evenimentelor supuse înregistrării ȋn contabilitate, precum şi a posibilităţilor de 
informatizare a acestui tip de cunoaştere.  
 Formularea de demersuri profesionale bazate pe caracterul aplicativ al contabilităţii şi 
informaticii de gestiune, pe deprinderile formate prin tehnica contabilă şi pe abilităţile de 
utilizare a produselor software specifice.  
 Capacitatea de a analiza, sintetiza şi interpreta informaţiile contabile necesare pentru 
evaluarea problemelor şi alternativelor de soluţionare a acestora.  
 Comunicarea profesională a informaţiilor specifice contabilităţii informatizate în vederea 
evaluării deciziilor strategice şi operaţionale ale organizaţiei  
  



 Denumirea calificării şi titlul acordat (HG 890/2008) - „Licenţiat în ştiinţe economice”                
.  

 Materii studiate  
Anul I  
 Microeconomie  
 Matematici aplicate în economie  
 Bazele informaticii  
 Bazele contabilităţii  
 Bazele managementului  
 Doctrine economice  
 Macroeconomie  
 Birotică  
 Contabilitate financiară fundamentală  
 Finanţe publice  
 Dreptul afacerilor  
 Economia şi gestiunea întreprinderii  
 Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină (engleză, franceză, germană)  
 
Anul II  
           Contabilitate financiară aprofundată  
           Monedă şi credit  
           Marketing  
           Statistică economică  
           Programarea calculatoarelor  
           Piete de capital  
           Econometrie  
           Contabilitatea instituţiilor de credit  
           Contabilitate şi gestiune fiscală  
           Plati si finantari internationale  
           Comunicare şi corespondenţă comercială în limba stăină (engleză, franceză, germană)  
           Practică de specialitate  
Discipline opţionale  
 Control financiar  
 Etica afacerilor  
Discipline opţionale II  
 Managementul calităţii  
 Managementul firmei  
 
Anul III  
 Contabilitate de gestiune  
 Proiectarea sistemelor informatice de gestiune  
 Analiză economico-financiară  
 Audit financiar  
 Evaluarea întreprinderii  
 Politici şi opţiuni contabile  
 Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior  



      Convergenţe contabile internaţionale  
      Control de gestiune  
      Contabilitate consolidată  
      Sisteme informatice de asistare a deciziilor(SIAD)  
      Audit intern  
      Economie europeană  
Discipline opţionale  
     Asigurări şi reasigurări  
     Relaţii monetar-financiare internaţionale  
 
 
 

Domeniul: Finanţe 
Specializarea Finanţe şi Bănci 

(învăţământ de zi şi la distanţă) 
 

Competenţe generale:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor 
fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei;  
 Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor şi tendinţelor specifice 
activităţii la nivel micro-şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere.  
 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare 
la o problemă definită.  
 Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a 
comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi.  
 Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în 
contexte profesionale definite.  
 Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea 
de informaţii şi accesarea de baze specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale.  
 Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de circulaţie 
internaţională.  
 Titularul unei diplome de licenţă în ştiinţe economice care posedă un certificat de 
absolvire a modulului de pregătire pedagogică are capacitatea de a preda elevilor din ciclul 
gimnazial cunoştinţe specifice modului economic de gândire şi acţiune.  
 
Competenţe de specialitate:  
 Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi modelelor economico-
financiare în analiză şi pregătirea deciziei în domeniile: finanţe publice, finanţe corporative, 
asigurări, bănci, burse de valori şi domenii conexe.  
 Înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi verbală din cadrul 
organizaţiei şi între organizaţii, inclusiv în cadru internaţional, a limbajului financiar-bancar de 
specialitate.  
 Utilizarea de modele, metode, tehnici şi indicatori de analiză financiară/audit şi de 
interpretare a rezultatelor acestora.  



 Capacitatea de a utiliza instrumente de natură cantitativă şi calitativă specifice profilului, 
în fundamentarea de proiecte şi programe, precum şi în derularea şi managementul acestora.  
 Denumirea calificării şi titlul acordat (HG 890/2008) - „Licenţiat în ştiinţe economice” 
 
 Materii studiate  
Anul I  
 Microeconomie  
 Matematici aplicate în economie  
 Informatică economică  
 Bazele contabilităţii  
 Economia şi gestiunea întreprinderii  
 Economie europeană  
 Macroeconomie  
 Baze de date  
 Finanţe  
 Drept comercial  
 Bazele managementului  
 Statistică economică  
 Comunicare si corespondenta comerciala în limba străină (engleza, franceza, germana)  
 
Anul II  
           Contabilitate financiară fundamentală  
           Finanţe publice  
           Econometrie  
           Monedă  
           Asigurări comerciale  
           Contabilitate financiară aprofundată  
           Marketing  
           Operaţiunile instituţiilor de credit  
           Finanţele întreprinderii  
           Fiscalitate  
           Comunicare si corespondenta comerciala in limba străină (engleza, franceza, germana)  
           Practică de specialitate  
Discipline opţionale I  
 Etică în afaceri  
 Doctrine economice  
Discipline opţionale II  
 Managementul calităţii  
 Managementul firmei  
 
Anul III  
 Gestiune bancară  
 Buget şi trezorerie publică  
 Pieţe de capital  
 Analiza economico-financiară  
 Contabilitate bancară  



 Control financiar şi expertiză contabilă  
 Audit financiar  
            Asigurări şi protecţie socială  
            Evaluarea afacerilor  
            Preţuri şi concurenţă  
            Relaţii monetar-financiare internaţionale  
            Tehnica operaţiilor de comerţ exterior  
Discipline opţionale  
 Finanţe publice locale  
 Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale  
  
STUDENŢII ŢI CURSANŢII  ID 
Studenţii de la forma de învăţământ la distanţă sunt înmatriculaţi pe facultăţi şi domenii de 
studiu/specializări, numai în regim cu taxă. Evidenţa studenţilor este ţinută de o persoană 
nominalizată de fiecare facultate şi controlată de secretarul şef al UOC. 
Studenţii înscrişi la învăţământ la distanţă au acces la baza materială şi la bibliotecile UOC. 
Pentru înmatricularea la programele de pregătire prin învăţământ la distanţă studenţii şi cursanţii 
încheie, prin secretariatele facultăţilor, un contract de şcolarizare cu UOC pentru toată durata 
studiilor. Prin contractul de şcolarizare se va specifica cu exactitate specializarea, durata 
studiilor, diploma obţinută la absolvire, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile financiare ale 
studenţilor, obligativitatea asigurării materialelor necesare instruirii individuale, condiţiile de 
plată şi rambursare a taxelor de studiu. 

Pentru fiecare an de studii, între UOC. şi studentii înmatriculaţi pentru I.D. se încheie un 
contract de studiu anual care reglementează parcurgerea planurilor anuale de învăţământ în 
sistemul de credite transferabile. 
 
 
 
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CU STUDENŢII 
 
Studentii sunt organizaţi în următoarele formaţii de lucru: 

- anul de studii: este formaţia în care sunt cuprinşi studenţii aceluiaşi an de studiu al unei 
specializări; 
- grupa de studii: este o formaţiune  compusă din circa 30 de studenţi  di acelaşi an de 

studii 
  
Planurile de învăţământ 
  
Procesul de instruire a studenţilor se desfăşoară pe baza planului de învăţământ. Planul de 
învăţământ reprezintă ansamblul activităţilor programate de instruire şi evaluare, reunite într-o 
concepţie unitară din punct de vedere al conţinutului şi desfăşurării lor în timp, în vederea 
formării unui specialist cu diplomă recunoscută. 

În planul de învăţământ sunt cuprinse disciplinele de studiu ale specializării şi pentru fiecare 
disciplină sunt prezentate următoarele informaţii: 

- anul de studiu şi semestrul în care se desfăşoară; 



- tipul activităţii - studiu individual (SI- echivalentul orelor de curs de la forma de zi), 
activitati tutoriale (AT), teme de control (TC), activitati aplicative si asistate(AA); 

- numărul de ore afectate fiecărui tip de activitate într-un semestru; 

- forma prevăzută pentru evaluarea finală (E = examen, C = colocviu); 

- numărul de credite atribuite. 

Planul de învăţământ este structurat pe trei tipuri de discipline:  
 - disciplină obligatorie - impusă în parcurgerea unei traiectorii (specializări);  
 - disciplină opţională - aleasă din oferta de discipline a facultăţii, necesară completării 
pachetului obligatoriu în cadrul specializării. Disciplina aleasă devine obligatorie;  
 - disciplină facultativă - liber aleasă de student, pentru a-şi extinde cunoştinţele în 
domeniul ales pentru a studia alte domenii de specialitate adiacente, diferite de specializarea 
principală.  

Încheierea activitãţii la o disciplinã de învãţãmânt se realizeazã prin examen, probă de verificare 
sau colocviu. Verificarea pregãtirii studentului se poate face pe întregul parcurs al semestrului, în 
cadrul seminariilor, lucrãrilor practice, proiectelor, prin lucrãri de casã, teste şi alte forme 
specifice de verificare stabilite în cadrul catedrelor, la propunerea cadrelor didactice. 

În cadrul fiecărei discipline se cuantifica următoarele tipuri de activităţi:  
- pentru ID: activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC), activităţi aplicative asistate 
(AA)- ore de laborator sau alte activităţi practice;   

Activităţile didactice de la formele de învăţământ ID sunt gestionate de către coordonatorul de 
disciplină (la ID). Aceştia elaborează programa analitică şi formează echipa care elaborează 
materialele didactice (manuale de studiu, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, 
materiale multimedia etc.) în formatul specific ID. 

Interfaţa între studenţi, resursele de învăţământ şi coordonatorul de disciplină/titularul de 
disciplină este asigurată de tutore (la ID)/personal didactic ce desfăşoară activităţi de seminar, 
laborator, proiect, Aceştia susţin activităţi didactice şi de consultanţă în conformitate cu 
programa analitică a disciplinei. 
 

PROMOVAREA UNUI AN UNIVERSITAR 
Condiţia de promovare la o disciplină este cea specifică sistemului de evaluare cu note. 

Indiferent de nota obţinută în urma promovării examenului numărul de credite este cel stabilit 
pentru fiecare disciplină în parte, prin planul de învăţământ. 

Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând 
metodologia Sistemului European de Credite Transferabile (European Credit Transfer System - 
ECTS), potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de 
muncă specifică unui an universitar. 

Este promovat studentul care a obţinut numărul minim de credite prevăzut, pentru fiecare an 
de studiu, în conformitate cu Regulamentul de credite transferabile. 

Este integralist studentul care a obţinut un număr de 60 de credite corespunzătoare 
disciplinelor obligatorii şi opţionale dintr-un an de studiu. 
     Promovarea studenţilor dintr-un an în altul se face prin aplicarea următoarele reguli:  



a. promovarea din anul I în anul al II-lea se face numai dacă studentul a acumulat un număr 
minim de p.c. de 30, stabilit de consiliul profesoral,  

b. daca studentul nu a acumulat numărul de credite, intră în prelungire de studii în anul I, 
urmând ca pentru disciplinele nepromovate din anul I să plătească taxă de şcolarizare 
corespunzătoare numărului de credite nerealizate,  

c. promovarea din anul II în anul al III-lea se face numai dacă studentul a acumulat minim 
98 p.c. (din anul I şi din anul II), stabilit de consiliul profesoral. Această prevedere este valabilă 
începând cu anul universitar 2008/2009, pentru studenţii anului I.  

d. daca studentul nu a acumulat numărul de credite, intră în prelungire de studii în anul II, 
urmând ca pentru disciplinele nepromovate din anul II să plătească taxă de şcolarizare 
corespunzătoare numărului de credite nerealizate şi taxă de reexaminare pentru disciplinele 
nepromovate ale anului I,  

e. dacă la sfârşitul perioadei legale de studiu studentul nu a acumulat toate creditele stabilite 
prin planul de învăţământ – minim 180 p.c., pentru a intra la examenul de licenţă, poate solicita 
prelungirea perioadei de studii pentru refacerea activităţilor la disciplinele nepromovate. În 
perioada de prelungire a programului legal de studii, studentul este obligat la plata taxelor de 
şcolarizare, corespunzătoare numărului de credite nerealizate pentru anul de prelungire şi a 
taxelor de reexaminare pentru disciplinelor nepromovate din anii anteriori 

 
 

EXAMENUL DE LICENŢĂ 
Examenul de finalizare a studiilor (examenul de licenţă) se organizează şi se desfaşoară 

potrivit prevederilor Regulamentului cadru şi ale Regulamentelor specifice elaborate de facultăţi 
şi aprobate de Senatul Universităţii “Ovidius” Constanţa. 

Admiterea la susţinerea examenului de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor 
aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ a unui program de studiu. 
 


