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Date de contact 

Universitatea “Ovidius” 
Constanţa

www.univ-ovidius.ro
B-dul Mamaia nr.124, 900527 

Constanţa
rectorat@univ-ovidius.ro
centrala: 0241.606.465, 

0241.511.000
rectorat: 0241.606.467, 

0241.618.372

1. Facultatea de Litere
www.univ-ovidius.ro/litere

Aleea Universităţii nr.1, Campus, 
Corp A, CT

seclitere@campus.univ-ovidius.ro
Tel. 0241-551773, fax: 0241-

543045

2. Facultatea de Teologie
www.univ-ovidius.ro/teologie

Aleea Universităţii nr.1, Campus, 
Corp A, CT

teologie@univ-ovidius.ro, 
teologieovidius@yahoo.com 

Tel. 0241-670900; fax: 0241-670900

3. Facultatea de Istorie şi Ştiinţe 
Politice

www.istorie-constantza.go.ro/
Aleea Universităţii nr.1, Campus, 

Corp A, CT
istorie@univ-ovidius.ro

Tel. 0241-671448; fax: 0241-
671448, 0241-511512

4. Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Administrative

www.drept.univ-ovidius.ro
Aleea Universităţii nr.1, 

Campus, Corp A, CT
secretariat_drept@univ-

ovidius.ro
Tel. 0241-694330; fax: 0241-

694330

5. Facultatea de Ştiinţe ale 
Naturii şi Ştiinţe Agricole

www.univ-ovidius.ro/faculties/
Nat_Science/

Aleea Universităţii, nr 1, 
Campus, Corp B, CT

biologie@univ-ovidius.ro
Tel. 0241-605060



Universitatea “Ovidius” se prezintă, în acest 
moment, ca una dintre instituţiile puternice 
din România, remarcată prin dinamismul său, 
în măsură să satisfacă cerinţele de educaţie 
şi specializare a tinerilor, la nivel zonal şi 
naţional, precum şi la nivel internaţional.

După concursul de admitere din iulie şi 
septembrie 2008, numărul studenţilor cuprinşi 

în toate formele de învăţământ, la Universitatea 
“Ovidius”, se cifrează la aproximativ 20.000.

În cele 16 facultăţi, procesul instructiv se 
desfăşoară în cadrul a 46 de domenii de licenţă 
şi respectiv 69 specializări de licenţă, sub 
îndrumarea unui corp profesoral de 714 cadre 
didactice.

La ora actuală, în Universitatea noastră, 
funcţionează 102 masterate şi 7 şcoli 
doctorale, cu un număr de 56 conducători de 
doctorat, în domenii importante. 

În Universitatea “Ovidius” funcţionează 
nouă Centre de cercetare acreditate CNCSIS 
şi alte nouă Centre cu acreditare sau cu drept 
de funcţionare acordat de Senatul Universităţii. 
Producţia ştiinţifică, concretizată în special prin 

Universitatea “Ovidius” la standarde europene
Prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ,
 Rectorul Universităţii “Ovidius”
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lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI, 
a făcut posibilă plasarea Universităţii “Ovidius” 
între primele 10 universităţi şi institute de 
cercetare din ţară.

Universitatea “Ovidius” este recunoscută 
pe plan naţional şi internaţional ca fiind 
unul din punctele foarte importante pe harta 
manifestărilor ştiinţifice de prestigiu, respectiv, 
congrese, conferinţe, simpozioane sau şcoli de 
vară.

În legătură directă cu amplificarea cercetării 
ştiinţifice, se găseşte intensificarea relaţiilor 
internaţionale ale Universităţii “Ovidius” cu 
universităţi şi institute de profil din Europa, 
America de Nord, America Latină şi Asia.

O prezenţă aparte reprezintă Universitatea 
“Ovidius” în cadrul Reţelei Universităţilor de 
la Marea Neagră, ca universitate iniţiatoare a 
acestei importante structuri, care în acest an a 
împlinit 10 ani de existenţă.

Remarcabilă este creşterea semnificativă 
a numărului de granturi de cercetare 
obţinute în competiţiile la nivel naţional 
şi internaţional, ponderea veniturilor din 
cercetare ridicându-se în anul universitar 
2007-2008 la aproximativ 11%, în creştere 
faţă de anul universitar precedent.

Din perspectiva asigurării calităţii, urmărim 
să promovăm creşterea echilibrată a rolului 
cadrului didactic şi studentului în procesul 
de educaţie.

Asigurarea condiţiilor materiale, de 
desfăşurare a procesului instructiv, a fost şi 
rămâne o constantă a preocupărilor noastre. 
Mărturie stau noul sediu de la Campus şi 
Căminul 1 de la sediul vechi realizate pe baza 
alocărilor bugetare asigurate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Se află în curs de execuţie, de asemenea, 
lucrările de extindere la Biblioteca 

4



Universitară, precum şi lucrările de 
consolidare şi extindere la Aula Magna de la 
vechiul sediu al Universităţii.

Reluarea în perioada imediat următoare a 
lucrărilor la cele două construcţii de pe malul 
lacului Mamaia, va asigura dezvoltarea 
în continuare a Campusului Universităţii 
“Ovidius”.

Înfiinţarea de noi laboratoare precum şi 
dotarea tuturor laboratoarelor din Universitate 
la nivelul cerinţelor actuale a fost şi rămâne 
una din principalele probleme de pe lista 
noastră de preocupări. În acest sens este de 
menţionat punerea în aplicare a programului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei 
privind dotarea laboratoarelor destinate 
studiilor de licenţă. Ne preocupă de asemenea 
modernizarea bazei materiale destinate 
cercetării în cadrul centrelor de cercetare, 
în măsură să asigure procesul de cercetare-

învăţare în cadrul masteratelor şi procesul de 
cercetare în cadrul şcolilor doctorale.

Consemnăm de asemenea efortul din ultimii 
ani, depus în mod constant pentru extinderea şi 
modernizarea bazei sportive, pusă la dispoziţia 
studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 
precum şi pentru toţi studenţii Universităţii, în 
scopul petrecerii în mod eficient al timpului 
liber.

Celor care doresc să devină studenţi ai 
Universităţii “Ovidius” le spun că satisfacţiile 
durabile provin exclusiv din munca asiduă. 
Un astfel de adevăr este probat de numeroase 
exemple din istoria mai depărtată şi din istoria 
mai recentă, inclusiv de nenumăraţi absolvenţi 
ai Universităţii noastre. Să nu uităm niciodată 
că Universitatea este, fără nicio îndoială, 
citadela în care se formează şi se desăvârşesc 
conştiinţe şi inteligenţe pentru binele societăţii 
actuale şi a celei viitoare.
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Universitatea „Ovidius“ este o instituţie 
de învăţământ superior, parte componentă a 
sistemului de învăţământ de stat din România, 
autonomă, cu caracter deschis, cu personalitate 
juridică, care este organizată şi functionează 
potrivit Cartei universitare proprii, în condiţiile 
Legii învăţământului nr. 84/1995. 

Printre  obiectivele strategice stabilite de la 
înfiintare se numără:

• Pregătirea specialiştilor în domenii 
importante ale vieţii economice, sociale, 
ştiinţifice şi culturale, la standarde naţionale 
şi internaţionale.

Asigurarea unui învăţământ formativ, 
dinamic, în măsură să asigure şi să integreze 
operativ în planuri şi programe de învăţământ, 
realizările semnificative pe plan mondial, ale 
cunoaşterii şi culturii;

• Participarea la dezvoltarea economică 
şi socială locală şi regională, prin mijloace 
specifice. 

Universitatea  este abilitată să emită 
diplome de licenţă, diplome de studii 

Să facem cunoştinţă
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aprofundate, diplome de absolvire (colegii), 
certificate de absolvire pentru cursuri de 
scurtă durată. Universitatea „Ovidius“ acordă 
titlul de doctor în ştiinte; de asemenea acordă 
titlul de Doctor Honoris Causa, profesor 
onorific, membru de onoare al Senatului, 
unor personalităţi din ţară şi străinătate care 
au contribuţii deosebite în viaţa ştiinţifică şi 
culturală a lumii contemporane.

Universitatea dispune de un număr 
important de servicii sociale, culturale şi 
sportive pentru studenţi cum sunt: spaţii de 
cazare ultramoderne pentru studenţii din alte 
localităţi, cantină-restaurant, o performantă 
bază sportivă, servicii de consiliere, cabinet 
medical, poliţie universitară.

Universitatea „Ovidius“ are un Regulament 
de acordare a burselor şi a altor forme de 
sprijin material pentru studenţi, pe care îl 

aplică în mod consecvent. Bursele sunt acordate 
din alocaţii de la bugetul de stat şi din resurse 
proprii.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, 
realizarea şi evaluarea calităţii învăţământului 
superior  au o dimensiune externă şi una 
internă.
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Programul de studii: un program de studii / 
specializare constă în totalitatea activităţilor de 
proiectare, organizare, conducere şi realizare 
efectivă a predării, învăţării şi cercetării dintr-
un domeniu care conduce la obţinerea unei 
calificări universitare. Programele de studii se 
diferenţiază în funcţie de: (a) nivelul calificării 
universitare: licenţă, master, doctorat; (b) 
forma de învăţământ: la zi, seral, cu frecvenţă 
redusă, învăţământ la distanţă etc.; (c) domeniul 
de specializare a cunoaşterii, conform cu 
diviziunea academică a cunoaşterii şi cu 
diviziunea profesională a muncii.

Valorificarea calificării universitare 
obţinute 

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile 
dobândite sunt suficiente pentru a permite 
absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, 
să dezvolte o afacere proprie sau să continue 
studiile universitare în ciclul următor şi să 
înveţe permanent.

Principala responsabilitate a cadrelor 
didactice de la Universitatea „Ovidius“ 
este proiectarea metodelor şi a mediilor de 
învăţare centrate pe student, cu mai puţin 

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa este o instituţie de învăţământ care, potrivit 
statutului, desfăşoară activităţi de învăţământ superior pe bază de programe de studii 
legal aprobate. În conformitate cu legea, ea se supune procedurii de evaluare, pentru 
evaluarea externă a asigurării calităţii, sau, după caz, pentru autorizarea funcţionării 
provizorii sau pentru acreditarea programelor de studii sau/şi a sa ca organizaţie 
furnizoare de educaţie.
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accent asupra responsabilităţii tradiţionale 
de a transmite doar informaţii. Relaţia dintre 
student şi profesor este una de parteneriat, 
în care fiecare îşi asumă responsabilitatea 
atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele 
învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii 
din perspectiva relevanţei acestora pentru 
dezvoltarea lor.  Cadrele didactice folosesc 
resursele noilor tehnologii (e-mail, pagina 
personală de web pentru tematică, bibliografie, 
resurse în format electronic şi dialog cu 
studenţii), şi materiale auxiliare, de la tablă la 
flipchart şi videoproiector.

In Universitatea „Ovidius“ se desfăşoară o 
activitate continuă de identificare, dezvoltare, 
testare, implementare şi evaluare a unor tehnici 
noi de învăţare eficace, incluzând aici noile 
aplicaţii ale calculatoarelor şi ale tehnologiei 
informaţiei. Programele de studii sunt integrate 
cu stagii de practică, plasament şi internship 
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şi cu implicarea studenţilor in proiecte de 
cercetare. Cadrele didactice asociază studenţii 
la activitatea de predare (prin întrebări din sală, 
scurte prezentări, experimente demonstrative) 
şi procesul de predare este orientat după ritmul 
şi modul de învăţare al studenţilor. Strategia de 
predare are în vedere şi nevoile studenţilor cu 
dizabilităţi.

Universitatea asigură resurse de învăţare 
(manuale, tratate, referinţe bibliografice, 
crestomaţii, antologii etc.) pentru fiecare 
program de studiu în bibliotecă, centre de 
resurse etc., în format clasic sau electronic.

 Biblioteca universităţii dispune  de un număr 
impresionant de volume din ţară şi străinătate 
şi de abonamente la principalele reviste de 
specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare 
disciplină care defineşte un program de studiu.

Un spaţiu de dezbatere studenţească oferă 
revista Ovidianum, o publicaţie lunară realizată 

de studenţi şi coordonată de Biroul de presă 
a Universităţii. Un excelent exerciţiu de 
gândire creativă, de implicare publică şi de 
formare a unei atitudini civice.

Universitatea „Ovidius“ prin toate 
facultăţile ei oferă informaţii şi date actuale 
şi corecte, despre calificările, programele de 
studiu, diplomele, personalul didactic şi de 
cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi 
despre orice aspect de interes pentru public, 
în general, şi pentru studenţi, în special.

Dotarea sălilor de curs/seminar şi a 
laboratoarelor didactice şi de cercetare 
corespunde stadiului actual de dezvoltare a 
cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu 
cea din universităţile dezvoltate din Europa 
şi cu bunele practici internaţionale.
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CONSTANŢA
un oraş atractiv

Constanţa este cel mai vechi oraş 
locuit din România, cel mai mare oraş 
din întreaga Dobroge şi din Regiunea 
de dezvoltare Sud-Est. De asemenea, 
Constanţa este cel mai mare port din 
bazinul Mării Negre şi al patrulea din 
Europa, cu perspectiva de a deveni al 
doilea ca mărime, după Rotterdam.

Oraşul Constanţa este un important 
centru economic şi cultural, având 
în ultimele două decenii un caracter 
tineresc, dat de cei peste 30.000 de 
studenţi ce studiază în cele cinci institute 
de învăţământ superior din rândul cărora 
Universitatea „Ovidius” se detaşează 
în mod evident. Cei 20.000 de studenţi 
ovidieni care învaţă într-una din cele 
16 facultăţi dau un puls mai accelerat 
oraşului. Din punct de vedere al numărului 
de locuitori stabili la 1 ianuarie 2006, 
Constanţa se afla pe locul al doilea.
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armeni, lipoveni, evrei, germani, bulgari, sârbi, 
albanezi. 

Membrii corpului profesoral al Facultăţii 
de Litere sunt specialişti de prestigiu, care au 
publicat un număr impresionant de articole, 
volume şi studii la universităţi din România 
şi din străinătate şi care au o intensă activitate 

Facultatea  de  Litere

Facultatea de Litere continuă tradiţia 
Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 
1961. În 1990, în structura Universităţii 
“Ovidius” apare cu titulatura Facultatea 
de Litere şi Istorie, la care, în 1992 se 
adaugă specializările Teologie şi Drept. Din 
octombrie 1995, se numeşte Facultatea de 
Litere şi Teologie, iar din 2002, separându-se 
de Teologie, devine Facultatea de Litere.  

În prezent ea are 15 specializări, formulă 
care corespunde noilor direcţii de studiu 
din  spaţiul european. Pe de altă parte, 
în plan local, prin direcţiile de cercetare, 
răspunde modelului etno-cultural existent în 
Dobrogea, ţinut în care convieţuiesc diferite 
minorităţi etnice: turci, tătari, greci, italieni, 
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ştiinţifică, manifestată prin granturi de cercetare 
internaţionale şi naţionale, individuale şi de 
grup.

    
    Semnarea acordurilor bilaterale între 

Facultatea de Litere din Constanţa şi Facultatea 
de Litere şi Ştiinţe Sociale din Brest (Franţa), 
Roma Tre (Italia), în cadrul programului  
Socrates, a oferit o nouă perspectivă 
studenţilor şi absolvenţilor facultăţii, care, 
pe baza programului de credite transferabile, 
au beneficiat de o mobilitate atât pe verticală  
(curriculară), cât şi pe orizontală (spaţii 
culturale diferite). Aceste acorduri prevăd 
schimburi de informaţii, mişcarea studenţilor şi 
a profesorilor în centrele universitare implicate, 
precum şi activităţi de cercetare comune. În 
cadrul programului Socrates au fost încheiate 
acorduri preliminare şi cu facultăţi de acelaşi 
profil din Spania (Lledia, Las Palmas, Cadiz) 

şi Portugalia (Braga, Coimbra) şi universităţi 
din Franţa.

Facultatea de Litere găzduieşte în prezent 
peste 1.200 de studenţi, al căror acces la 
realitatea lingvistică literară şi culturală 
specifică fiecărei direcţii de studiu este 
facilitat de prezenţa lectorilor străini şi a 
unor specialişti de la alte universităţi din ţară 
şi străinătate. Specializările engleză, studii 
americane, italiană, spaniolă, portugheză, 
turcă, germană beneficiază de sprijinul 
serviciilor culturale ale ambasadelor ţărilor 
în care aceste limbi se vorbesc nativ şi ale 
consulatelor de la Constanţa. Aceste servicii 
îmbogăţesc fondul de carte şi de aparatură 
în bibliotecă, laboratoare şi cabinete 
specializate.

Toate cursurile şi seminarele, precum şi 
alte activităţi, se desfăşoară în modernul 
Campus 1 al Universităţii, dotat cu tot 
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echipamentul necesar, care garantează un 
proces educaţional aflat în concordanţă 
cu standardele internaţionale: laboratoare 
multimedia prevăzute cu computere conectate 
la internet, biblioteci specializate pentru toate 
limbile şi domeniile studiate în facultate, 
imprimante, video-recordere, materiale 
didactice, fotocopiatoare, retroproiectoare de 
ultimă generaţie. De asemenea, facultatea 
deţine patru lectorate de franceză, italiană, 
spaniolă şi portugheză, susţinute de centrele 
culturale şi ambasadele respective.

Capacitatea de cazare a studenţilor 
care nu locuiesc în Constanţa este direct 
proporţională cu cererea şi în concordanţă 
cu cerinţele academice privind dezvoltarea 
tinerilor intelectuali.

 Facultatea de Litere oferă propriilor 
studenţi merituoşi burse de studii, burse 

sociale, burse speciale în cadrul programului 
Erasmus.

Practica de specialitate este asigurată în şcoli, 
licee, firme de traduceri.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,35.
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A. Domenii de licenţă:
1. Limbi şi literaturi - 3 ani: 
a). Limba şi literatura română – limba şi 

literatura modernă (engleză, franceză, italiană, 
spaniolă, portugheză, germană, turcă);

b). Limba şi literatura engleză – limba şi 
literatura modernă (franceză, italiană, spaniolă, 
portugheză, germană, turcă);

c). Limba şi literatura franceză – limba şi 
literatura modernă (engleză, italiană, spaniolă, 
portugheză, germană, turcă).

2. Limbi moderne aplicate – 3 ani
- Engleză
- Franceză
- Italiană
3. Ştiinţe ale comunicării – 3 ani
- Jurnalism
4. Studii culturale – 3 ani
- Studii americane

5. Învăţământ cu frecvenţă redusă – 3 
ani

- Limba şi literatura română – limba şi 
literatura engleză

- Limba şi literatura română – limba şi 
literatura modernă italiană

6. Anul pregătitor organizat pentru 
studenţii din ţările membre UE sau din ţările 
non-UE, care doresc să urmeze programele 
universitare din România.

B. Studii de  masterat
- Studii de românistică (120 credite)
- Studii anglo-americane (120 credite)
-  Limba franceză şi plurilingvism în 

spaţiul european (120 credite)
-  Comunicare şi discurs intercultural 

în spaţiul european (120 credite)
C. Studii de doctorat – domeniul 

Filologie (literatura română, lingvistică, 
literatura engleză şi americană)
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În intervalul 1990-1992, Programul de studii 
universitare de licenţă Istorie a funcţionat 
în cadrul Catedrei de Litere - Istorie a 
Facultăţii de Litere şi Istorie, Universitatea 
„Ovidius” devenită ulterior Facultatea de 
Litere, Istorie, Drept şi Teologie. Începând 
cu anul universitar 1992-1993 a fost creată 
Catedra de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, 
care a funcţionat în această formă până la 30 
septembrie 1995. Din octombrie 1995, prin 
Ordinul Ministrului Învăţământului (Anexa 
24 la Ordinul nr. 4620/1994) s-a înfiinţat 
Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Administrative 
în cadrul căreia specializarea ISTORIE a fost 
acreditată prin H.G. nr. 568/28.07.1995.

Conform aprobării Senatului Universităţii 
„Ovidius” şi validării acesteia de către Guvern 

prin H.G. nr. 410 din 25.04.2002, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 313 din 13 mai 2002, 
rezultă desprinderea din Facultatea de Istorie, 
Drept şi Ştiinţe Administrative a specializării 
ISTORIE cu denumirea de FACULTATEA 
DE ISTORIE; cu această denumire instituţia 
noastră funcţionează din anul universitar 
2002-2003. Din anul universitar 2003-2004, 
în cadrul      Facultăţii  de Istorie a fost 
autorizată  specializarea Ştiinţe politice, prin 
Hotărârea C.N.E.A.A. nr. 2389/16.06.2003. 
De asemenea, prin Hotărârea Senatului 
Universităţii nr. 32/24.03.2005, Facultatea de 
Istorie funcţionează sub denumirea Facultatea 
de Istorie şi Ştiinţe Politice. 

În intervalul 1995-2009, conducerea Facultăţii 
a fost asigurată de următorii decani: conf. 

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice             
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univ. dr. Mihai Irimia (1995-2004), prof. univ. 
dr. Marian Cojoc (2004-2008), conf. univ. dr. 
Stoica Lascu (2004-2005, decan cu delegaţie 
deoarece în aceeaşi perioadă  prof. univ. dr. 
Marian Cojoc a îndeplinit funcţia de prorector 
al Universităţii „Ovidius” cu probleme de 
învăţământ), conf. univ. dr. Daniel Flaut (2008-
prezent).

În prezent, în cadrul facultăţii îşi desfăşoară 
activitatea două centre de cercetare, tip B, 
acreditate CNCSIS: Centrul de Studii şi 
Cercetări  ale Istoriei şi Civilizaţiei Zonei 
Mării Negre (secolele XIX-XXI) şi Centrul de 
Studii Eurasiatice. În anul 2008 a fost încheiat 
cu Fondul „Russkii Mir” un Acord pentru 
înfiinţarea Centrului de Studii Ruse.

În cadrul  Centrului de Studii şi Cercetări  
ale Istoriei şi Civilizaţiei Zonei Mării Negre 
(secolele XIX-XXI) au fost editate monografii, 
volume de studii, şi organizate numeroase 

manifestări (conferinţe, dezbateri, 
simpozioane, mese rotunde) cu participare 
naţională şi internaţională. 

Centrul de Studii Eurasiatice editează, 
din anul 2005, „Revista Română de Studii 
Eurasiatice”, precum şi monografii specifice 
şi a reuşit să capteze, în scurtul timp derulat de 

la acreditare,  colaborări  cu diverşi parteneri 
din Republica Populară Chineză, Republica 
Socialistă Vietnam, Japonia, Turcia, 
Republica Azerbaidjan, Turkmenistan, 
Bulgaria. De asemene, sub egida Centrului de 
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Studii şi Cercetări  ale Istoriei şi Civilizaţiei 
Zonei Mării Negre (secolele XIX-XXI) au 
fost editate numeroase monografii, lucrări 
colective şi derulate diverse manifestări 
ştiinţifice în profilul Centrului.

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară şi 
la nivelul studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor în cadrul celor două cercuri 
ştiinţifice studenţeşti (de Istorie Veche şi 
Medie „Adrian Rădulescu” şi de Istorie 
Contemporană şi Ştiinţe Politice), rezultatele 
obţinute, fiind reflectate în numeroase 
participări şi premii obţinute în ţară şi în 
străinătate. 

 În cadrul Programului Erasmus, în 
colaborare cu Universitatea din Brest 
(Franţa), studenţi din Franţa îşi completează 
studiile de licenţă la Facultatea de Istorie şi 
Ştiinţe Politice.

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a 

încheiat în ultimii ani universitari Acorduri 
de parteneriat şi de colaborare cu facultăţi de 
profil ale universităţilor din Bucureşti, Galaţi, 
Craiova, Brest (Franţa), Xian (Republica 
Populară Chineză), Chişinău (Republica 
Moldova), Sankt Petersburg (Rusia) sau cu 
diverse organizaţii, asociaţii, fundaţii din ţară 
şi străinătate, cum ar fi: Uniunea Democrată 
a Turco-Tătarilor Musulmani din România şi 
Forumul Democrat German din România. În 
acest sens, amintim faptul că începând cu anul 
2004 Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice 
organizează o serie de manifestări ştiinţifice 
în colaborare cu: Uniunea Democrată a Turco-
Tătarilor Musulmani din România, Comisia 
Bilaterală a Istoricilor din România şi Federaţia 
Rusă, Fundaţia „Hanns Seidel”, Germania şi 
Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, 
Rusia.

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice 
oferă propriilor studenţi merituoşi burse de 
studii, burse sociale, burse speciale în cadrul 
programului Erasmus.

Practica de specialitate este asigurată în 
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(sec. XX-XXI) – în curs de         acreditare – 4 
semestre;

-    Metodologia cercetării istorice şi socio-
politice din perspectiva managementului 
instituţional  – în curs de acreditare – 4 
semestre.Cifra de şcolarizare propusă pentru 
anul universitar 2009-2010: 100 locuri fără 
taxă şi 100 de locuri cu taxă.

C. Studii de doctorat
-  Istorie veche  – prof. univ. dr. Petre 

Roman;
-  Istoria relaţiilor internaţionale – prof. 

univ. dr. Tahsin Gemil; 
-  Istoria contemporană – prof. univ. dr. 

Valentin Ciorbea; 
   – prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu; 
   – prof. univ. dr. Viorica Moisuc.
Cifra de şcolarizare propusă pentru anul 

universitar 2009-2010: 10 locuri fără taxă şi 
10 de locuri cu taxă.

muzee, şantiere arheologice, arhive, biblioteci, 
organizaţii nonguvernamentale, instituţii locale 
şi centrale.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,98.

A.         Domenii de licenţă:
-   Istorie – 3 ani (pentru anul universitar 2009-

2010 sunt propuse 25 locuri fără taxă şi 50 de 
locuri cu taxă);

-   Ştiinţe Politice – 3 ani (pentru anul 
universitar 2009-2010 sunt propuse 25 locuri 
fără taxă şi 50 de locuri cu taxă);

- Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 
(pentru anul universitar 2009-2010 sunt propuse 
25 locuri fără taxă şi 100 de locuri cu taxă);

-  Studii de Securitate (în curs de autorizare) 
B. Studii de  masterat
-  Antropologie şi istorie europeană – 4 

semestre;
-  Politică mondială şi europeană – 4 

semestre;
-          Relaţii internaţionale şi studii de securitate 
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Didactică, Teologie Socială şi Artă Sacră.
Programul de licenţă Teologie Ortodoxă 

Pastorală a fost organizat încă din anul 1997. 
În momentul de faţă el este acreditat şi este 
structurat pe o perioadă de patru ani. Studenţii 
acestui program educaţional sunt pregătiţi 
pentru formarea ca slujitori ai sfintelor altare, 
pentru încadrarea în administraţia bisericească, 
dar şi pentru încadrarea în învăţământul 
preuniversitar, ca profesori de religie.

Programul de licenţă Teologie Ortodoxă 
Didactică a fost organizat în anul 2005. El este 
acreditat şi structurat pe o durată de trei ani 
de studiu. Candidaţii admişi în cadrul acestui 
program sunt pregătiţi, în primul rând, pentru 
încadrarea în învăţământul preuniversitar, ca 
profesori de religie. În cadrul acestuia sunt 

Facultatea de Teologie
De-a lungul celor şaisprezece ani de 

funcţionare, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
s-a dezvoltat şi s-a consolidat constant. 
Progresele înregistrate se resimt atât în 
privinţa resurselor umane cât şi a bazei 
materiale. Au fost titularizate cadre didactice 
cu o deosebită experienţă didactică. În acelaşi 
timp,  s-au oferit condiţiile necesare formării 
şi pregătirii unor cadre didactice tinere. 
Unele dintre acestea din urmă provin chiar 
din rândurile absolvenţilor Facultăţii noastre. 

În privinţa ofertei educaţionale, în 
momentul de faţă, la Constanţa sunt derulate 
toate programele de licenţă din domeniul 
Teologie recunoscute de Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării din România: Teologie 
Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă 
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studiate şi discipline de filologie sau de istorie. 
Datorită acestui specific, programul se adresează 
şi educatoarelor şi/sau învăţătoarelor din 
sistemul educaţional românesc care doresc să 
urmeze cursurile unei facultăţi de specialitate.

Teologie Socială este un program de licenţă 
organizat în anul 2005 prin reorganizarea 
specializării Teologie Asistenţă Socială. Se 
derulează pe o perioadă de trei ani şi este 
autorizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării. În cadrul său, sunt pregătiţi teologi 
sociali capabili să răspundă cerinţelor din 
domeniu. Tot în anul 2005 a fost înfiinţat 
şi programul de licenţă Artă Sacră, prin 
restructurarea vechii specializări Teologie 
Pedagogie Muzicală. Programul de studiu are o 
durată de 3 ani şi este autorizat. În cadrul acestei 
specializări studenţii studiază ramura muzicală 
a artei bisericeşti. Este singura specializare 
cu acest caracter din sistemul de învăţământ 

românesc teologic actual. Studenţii se 
pregătesc atât la discipline teologice cât şi la 
discipline din domeniul muzical.

De asemenea, absolvenţii bine pregătiţi, 
preocupaţi de cercetare şi de aprofundarea 
cunoştinţelor dobândite în timpul facultăţii, 

se pot specializa în cadrul programelor de 
master şi, ulterior, la şcoala doctorală din 
cadrul Facultăţii. 

Toate programele de masterat se desfăşoară 
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• Teologie biblică– 4 semestre; 
• Teologie sistematică– 4 semestre; 
• Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în 

sud-estul Europei– 4 semestre; 
• Literatură patristică, limbi clasice şi 

slave– 4 semestre; 
• Managementul turismului religios– 4 

semestre; 
• Teologie practică– 4 semestre; 
• Studii religioase şi juridico-canonice 

ale celor trei mari religii monoteiste (mozaică, 
creştină şi islamică) – 4 semestre.

C. Studii de doctorat
Facultatea de Teologie oferă propriilor studenţi 

merituoşi burse de studii, burse sociale.
Practica de specialitate este asigurată în 

biserici.Ultima medie de admitere pe loc fără 
taxă, la studii de licenţă, la admiterea 2008, a 
fost: 7,12.

pe o perioadă de doi ani. Ele sunt acreditate 
şi răspund cerinţelor actuale privind 
calitatea învăţământului. Prin această largă 
ofertă educaţională, licenţiaţii interesaţi de 
aprofundarea cunoştinţelor teologice pot opta 
pentru specializarea dorită. Pe de altă parte, 
acesta este un pas necesar pregătitor pentru 
înscrierea la cursurile şcolii doctorale ale 
facultăţii.

Înscrierea la cursurile de licenţă, masterat 
sau de doctorat se face prin concurs de 
dosare.

A. Domenii de licenţă:
- Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 ani 
- Teologie Ortodoxă Didactică – 3 ani 
- Teologie Socială – 3 ani
- Teologie Artă Sacră – 3 ani
B. Studii de  masterat:
• Teologie ortodoxă comunicare – 4 

semestre; 
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Procesul de învăţământ realizat în cadrul 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative 
urmăreşte ca viitorii absolvenţi să aibă 
cunoştinţe temeinice de specialitate, necesare 
în practicarea profesiei de jurist, funcţionar 
public, asistent manager, funcţionar în cadrul 
serviciului public de poliţie locală şi sociolog. 
Planul de învăţământ şi programele analitice 

sunt în strânsă corelaţie cu cerinţele unui 
învăţământ modern, eficient şi de calitate. 

Întreaga strategie a facultăţii pentru perioada 
2009-2013 este orientată spre satisfacerea 
cerinţelor de calitate şi competitivitate 
europene. Încă de la înfiinţare s-au dezvoltat 
relaţii academice cu universităţi din spaţiul 
european şi american: Universitatea din Brest, 
Universitatea Bretagne Occidentale, L’IUT 
Robert Schuman de Strassbourg, L’IUT de 
Colmar (Franţa), Universitatea Autonoma de 
Madrid (Spania), Universitatea Degli Studi 
Parma (Italia), universităţi din Salonic şi 
Atena (Grecia), universităţi din Amsterdam 
şi Rotterdam (Olanda), Centrul European 
de Drept Public Atena (Grecia). Facultatea 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
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are un parteneriat cu Universitatea Lille 2 
Franţa, pentru un program de master cu dublă 
diplomare (Action publique, gouvernance 
et administration européenne). Acordurile 
bilaterale încheiate în cadrul Programului 
Educaţional SOCRATES/ERASMUS oferă 
studenţilor posibilităţi de studii europene.

În cadrul facultăţii există preocupări pentru 
perfecţionarea procesului de instruire teoretică 
şi practică, iar studenţii cu performanţe 
în domeniul academic şi care manifestă 

preocupări privind cercetarea ştiinţifică sunt 
răsplătiţi prin acordarea de diplome şi burse 
de merit şi de studii şi burse speciale în cadrul 
programului Erasmus.

Practica de specialitate este asigurată în 
organizaţii nonguvernamentale, instituţii 
administrative locale şi centrale, birouri de 
avocatură şi notariale.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,98.

În anul universitar 2009-2010 Facultatea 
de Drept şi Ştiinţe Administrative scoate la 
concurs locuri subvenţionate şi cu taxă:

A. Domenii de licenţă:
- Ştiinţe juridice- Drept - 4 ani 
- Ştiinţe sociale şi politice

1. Ştiinţe administrative – cu următoarele 
specializări:
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- Drept maritim şi portuar (2 
semestre);

- Drept social european (4 semestre);
- Drept european. Drepturile omului şi 

imperativul nediscriminării (3 semestre)
- Drept canonic şi instituţii europene 

(2 semestre)
- Administraţie publică. Teorii, 

realităţi, perspective (2 semestre);
- Administraţie şi guvernare (2 

semestre)

a. Administraţie publică - 3 ani
b. Asistenţă managerială şi secretariat - 3 

ani  
c. Poliţie comunitară - 3 ani 
2. Sociologie - 3 ani  

B.       Studii de masterat:
- Action publique, gouvernance et 

administration européenne (dublă diplomare 
română şi franceză în parteneriat cu 
Universitatea Lille 2 Franţa)

- Ştiinţe administrative. Guvernare şi 
administraţie publică europeană (4 semestre)

- Administraţie europeană. Instituţii şi  
politici publice (4 semestre)

- Managementul instituţiilor publice (4 
semestre)

- Dreptul Afacerilor în Societatea 
Informaţională (3 semestre);

- Ştiinţe penale (2 semestre);
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Facultatea este organizată pe trei catedre 
: Biologie – Ecologie, Agricultură şi 
Geografie, iar corpul profesoral include 39 
de cadre didactice – profesori universitari, 
conferenţiari, lectori şi asistenţi universitari - 
cu pregătire de specialitate în toate domeniile 
facultăţii. 

Baza materială constă în: 3 săli de curs, 25 

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

de săli de laborator, 7 laboratoare de cercetare, 
un amfiteatru, o biobază cu spaţii pentru 
desfăşurarea cercetării. În cadrul facultăţii 
funcţionează un centru de cercetare, formare şi 
consultanţă biologică de mediu.

Numărul total de studenţi înmatriculaţi în 
anul universitar 2008/2009 este de 1.030.

Specializarea Biologie pregăteşte absolvenţi 
care se pot angaja pe posturi de profesor 
în învăţământul liceal şi gimnazial, biolog 
în reţeaua sanitară şi industria alimentară, 
consilier, expert, referent, inspector de 
specialitate biolog, botanist, zoolog, bacteriolog, 
microbiolog, microbiologie-bacteriologie, 
protecţia plantelor, cercetător şi asistent de 
cercetare în biologie, botanică, zoologie, 
bacteriologie, microbiologie, inginerie genetică, 
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biotehnologii, microbiologie-bacteriologie, 
muzeograf, ranger, custode de arii protejate. 

Specializarea Ecologie şi protecţia mediului 
pregăteşte specialişti care pot ocupa posturi 
de consilier ecolog, expert ecolog, inspector 
de specialitate ecolog, referent de specialitate 
ecolog, asistent de cercetare şi cercetător în 
ecologie şi protecţia mediului, profesor în 
învăţământul liceal şi gimnazial de specialitate, 
cadru didactic (preparator, asistent, lector, 
conferenţiar, profesor) universitar, inspector de 
mediu, evaluator impacte de mediu, muzeograf, 
ranger, custode de arii protejate. 

Specializarea Geografie pregăteşte specialişti 
cu statut de geograf, care pot ocupa posturi de 
profesor în învăţământul liceal şi gimnazial, 
specialişti în geografie ambientală cu elemente 
de urbanism, cercetător şi asistent de cercetare 
în geografie, meteorologie, studii socio-
economice, cercetător şi asistent de cercetare 

în meteorologie, consilier, referent, expert 
în industria turismului, ghid autorizat, 
muzeograf, ranger, custode de arii protejate. 

Specializarea Agricultură pregăteşte 
absolvenţi cu statut de inginer agronom. 
Absolvenţii pot ocupa posturi de consilier, 
expert, referent de specialitate inginer 
agronom; inginer de cercetare în ingineria 
sanitară şi protecţia mediului; cercetător în 
cadastru şi inginer de cercetare în cadastru, 
inginer de cercetare şi asistent de cercetare  în 
agricultură, pedologie-agrochimie, ingineria 
genetică, biotehnologie pentru agricultură, 
protecţia plantelor, profesor în învăţământul 
liceal şi gimnazial de specialitate. 

Specializarea Horticultură pregăteşte 
absolvenţi cu statut de inginer horticol, care 
pot ocupa după absolvire posturi de consilier 
inginer horticol, expert inginer horticol, 
inspector specialitate inginer horticol şi 
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protecţia plantelor, referent de specialitate 
inginer horticol, cercetător în horticultură, 
inginer şi asistent de cercetare în horticultură, 
profesor în învăţământul liceal şi gimnazial 
de specialitate. 

Admiterea la fiecare din cele cinci programe 
de licenţă se face pe baza dosarului de 
concurs.

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe 
Agricole oferă propriilor studenţi merituoşi 
burse de studii, burse sociale, burse speciale 
în cadrul programului Erasmus.

Practica de specialitate este asigurată 
în staţiuni de cercetări zoologice, Delta 
Dunării – Sulina, deplasări în Pădurea Letea 
şi Caraorman, deplasări la Păltiniş şi Valea 
Lotrioarei, în Munţii Ceahlău, în Munţii 
Făgăraşului, staţiuni de cercetare şi dezvoltare 
agricolă.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 

la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
7,76.

A.  Domenii de licenţă:
- Biologie - 3 ani, 
- Ecologie şi protecţia mediului – 3 ani, 
- Geografie – 3 ani, 
- Agricultură – 4 ani, 
- Horticultură – 4 ani. 

B. Studii de  masterat - în domeniile: 
Biologie, Ştiinţa mediului, Agricultură, cu un 
număr de 7 programe masterale. 

C.  Studii de doctorat - în domeniul Biologie, 
unde activează 6 coordonatori de doctorate.
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Situată pe malul lacului Siutghiol în minunatul 
peisaj pontic, Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport este singura instituţie de profil acreditată 
de pe cuprinsul Dobrogei. Facultatea noastră 
întregeşte imaginea noului Campus universitar, 
fiind locul unde se pregătesc viitorii specialişti 
din domeniul educaţiei fizice şcolare şi 
universitare cât şi ai sportului de performanţă. 

Studiile se desfăşoară pe două cicluri 
universitare, iar absolvirea studiilor de licenţă 
sau masterat oferă viitoarelor cadre didactice 
competenţe pentru a deveni: 

• profesor de educaţie fizică şi sport în 
învăţământul preuniversitar şi universitar; 

• profesor - antrenor în cadrul cluburilor 
sportive şcolare şi al liceelor cu program 
sportiv; 

• antrenor în asociaţiile şi cluburile 
sportive de drept public sau de drept privat; 

• kinetoterapeut; 
• manager în asociaţiile şi cluburile 

sportive de drept public sau de drept privat, 
în alte structuri specifice domeniului. 

Baza materială a Facultăţii de  Educaţie 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
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Pe parcursul studiilor universitare studenţii 
aprofundează discipline teoretice legate de 
motricitatea umană şi sunt iniţiaţi în ramuri 
sportive individuale –atletism, gimnastică 
artistică, ritmică, aerobică, judo, nataţie, schi, 
tenis şi în jocuri sportive precum baschet, 
fotbal, handbal, volei, rugby, etc.  Aceştia pot 
participa la competiţiile studenţeşti organizate 
în cadrul Universităţii “Ovidius” şi, în acelaşi 
timp, îşi pot aduce aportul la cucerirea de 
medalii şi la ridicarea prestigiului facultăţii 
şi a universităţii constanţene participând 
la Campionatele Naţionale Universitare şi 
Campionatele Mondiale Universitare.  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport oferă 
propriilor studenţi merituoşi burse de studii şi 
burse sociale.

Practica de specialitate este asigurată în 
spaţiile facultăţii de la baza nautică.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 

Fizică şi Sport este alcătuită din două 
amfiteatre a câte 90 de locuri, o sală de curs şi 
seminar, o sală centru de cercetări, o sală de 
gimnastică, o sală de fitness/aerobic dotată la 
standarde internaţionale, trei terenuri de tenis 
pe zgură şi alte trei pe suprafaţă sintetică, 
două terenuri de minifotbal, un teren de 
baschet, unul de handbal şi unul de volei, 
ambarcaţiuni specifice sporturilor nautice, o 
instalaţie de cronometraj electronic; platformă 
pentru testarea nivelului performanţelor 
sportive. Facultatea de  Educaţie Fizică 
şi Sport dezvoltă o amplă activitate de 
cercetare ştiinţifică la care un aport deosebit 
îşi aduc studenţii şi masteranzii acesteia, ce 
se concretizează prin proiecte de cercetare 
internaţionale  realizate în colaborare cu 
prestigioase universităţi europene din Italia, 
Spania, Norvegia, Germania, Franţa, Marea 
Britanie şi Portugalia. 
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la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,09.

A. Domenii de licenţă:
1. Educaţie Fizică şi Sport 
- Specializarea Educaţie fizică şi sportivă – 3 

ani
- Specializarea Kinetoterapie şi motricitate 

specială – 3 ani

B. Studii de  masterat
 Managementul bazelor de recuperare şi 

tratament şi al activităţilor fizice în turism- 4 
semestre  

 Educaţie fizică şi sport şcolar – 4 
semestre

 Performanţă în sport – 4 semestre
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Vârful de lance al cercetării constănţene

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică 
şi Tehnologia Petrolului se remarcă prin 
colectivul de cadre didactice şi de cercetare, 
recunoscut în ultimii ani prin cele mai 
însemnate rezultate în cercetarea ştiinţifică din 
Universitatea Ovidius şi din întregul centru 
universitar Constanţa.  Cadrele facultăţii au 
publicat numai în ultimii cinci ani peste 130 
de lucrări în reviste de prestigiu, recunoscute 
internaţional (ISI), ceea ce reprezintă circa 2/3 
din producţia întregii universităţi. Facultatea 
este acum cunoscută în ţară şi peste hotare 
pentru activitatea de cercetare în domeniul 

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi 
Tehnologia Petrolului

microscopiei electronice şi materialelor 
nanostructurate, al fizicii plasmei, microscopiei 
ultraacustice, surselor neconvenţionale de 
energie, controlului calităţii mediului, şi 
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al tehnologiilor petroliere şi petrochimice. 
Numeroasele contracte de cercetare finanţate 
fie de instituţiile guvernamentale, fie de 
parteneri economici, însumând numai în ultimii 
cinci ani aproape 1.200.000 Euro, au permis 
întărirea infrastructurii facultăţii prin dotarea 
cu aparatură modernă, performantă.  Unele 
dintre aceste contracte au condus la depunerea 
unor brevete premiate internaţional, urmate de 
tehnologii aplicate în practică la rafinării din 
ţară.

Cadre didactice recunoscute naţional şi 
internaţional

Continuând o tradiţie de peste 45 de ani de 
învăţământ superior la Constanţa, Facultatea 
de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia 
Petrolului este una dintre cele mai prestigioase 
ale Universităţii „Ovidius”.  Ultimii zece ani 
s-au dovedit a fi cei mai dinamici, facultatea 

ajungând la un număr de circa 730 de 
studenţi, dintre care aproape 100 la studii de 
masterat, peste 35 de cadre didactice titulare 
şi circa 15 cadre didactice asociate.   

Programe de studii regândite împreună 
cu angajatorii

Credincioasă misiunii sale de pregătire 
la standarde internaţionale a specialiştilor 
în fizică şi chimie, în  inginerie fizică, 
chimică şi electronică, Facultatea de Fizică, 
Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului 
a profitat de schimbările determinate de 
reforma sistemului european al educaţiei şi 
a regândit toate programele sale de studii.  
Noile planuri de învăţământ au fost elaborate 
împreună cu angajatorii majori, precum 
Rompetrol, Petrom, Romtelecom, Centrala 
Nuclearo-Electrică Cernavodă, Şantierul 
Naval Constanţa, în vederea asigurării 

42



competenţelor necesare angajării imediate a 
absolvenţilor.  

Programele academice de licenţă şi de 

masterat, sunt bazate pe sistemul European 
de credite transferabile, ECTS, complet 
compatibile cu standardele actuale din 
învăţământul european, conform procesului 
Bologna.  Domeniile de specializare sunt 

foarte actuale, conforme cu cerinţele de pe 
piaţa locală şi naţională a forţei de muncă.  
Absolvenţii facultăţii sunt pregătiţi să facă 
faţă unui mediu foarte competitiv, în care 
accentul este pus pe creativitate, flexibilitate, 
adaptabilitate, interdisciplinaritate, aşa 
cum solicită societatea viitorului, bazată pe 
cunoaştere.

Domeniile de studii de licenţă sunt Fizică, 
Chimie, Inginerie Chimică, Inginerie 
Electronică şi Telecomunicaţii şi Ştiinţe 
Inginereşti Aplicate. În cazul studiilor în 
domeniul Fizică, cu specializarea Fizică (3 
ani) şi domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate 
cu specializarea Fizică Tehnologică (4 ani), 
există două direcţii de aprofundare, Fizica 
şi tehnologia materialelor avansate şi Fizica 
şi tehnologia reactorilor nucleari. Domeniul 
Chimie cu specializarea Chimie (3 ani), 
permite absolvenţilor angajarea în calitate de 
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chimişti atât în învăţământ cât şi în industrie, 
la agenţi economici, în unităţi de supraveghere 
a calităţii mediului şi siguranţa alimentară, în 
laboratoarele de analize chimice, dar şi firme 
mici din domeniul farmaciei, medicinei, chimiei 
mediului, chimiei alimentare etc.  În cadrul 
domeniului Inginerie Chimică specializarea 
Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie, care 
în acest an împlineşte 32 de ani de activitate, 
pregăteşte ingineri tehnologi de petrol pentru 
rafinării şi complexe petrochimice, în unităţile 
de transport, depozitare şi distribuţie produse 
petroliere lichide şi gazoase, în unităţile 
de pregătire a ţiţeiului după extracţia sa, 
etc.  Cele trei direcţii de aprofundare sunt 
Prelucrarea petrolului şi gazelor, Tehnologii 
petrochimice şi Biocombustibili.  În acelaşi 
domeniu va funcţiona începând cu anul 
universitar 2009-2010 specializarea Chimie 
alimentară şi biotehnologii, cu direcţiile de 

aprofundare Calitatea şi analiza alimentelor 
şi Tehnologii alimentare. În domeniul 
Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii 
specializarea Electronică   aplicată 
conferă studenţilor o pregătire generală în 
domeniul electronicii, dar şi aprofundarea 
cunoştinţelor şi a deprinderilor practice în 
direcţii precum Electronică industrială şi 
medicală şi Electronică în telecomunicaţii.  
Absolvenţii capată competenţe în domeniile 
automatizărilor, a sistemelor de calcul, al 
comenzii echipamentelor electrice de putere, 
al sistemelor electronice pentru bunuri de 
consum, pentru pază şi supraveghere, dar 
şi al comunicaţiilor mobile, al sistemelor de 
televiziune moderne, al sistemelor GPS, etc. 

Programele de studii de masterat se 
desfăşoară în domeniile Fizică, Chimie 
şi Inginerie Chimică.  În domeniul Fizică 
există programul de masterat Fizica şi 
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tehnologia materiei condensate (durata 
studiilor 2 ani)  care oferă studenţilor 
competenţe în domenii moderne ale fizicii şi 
tehnologiei materialelor avansate şi al fizicii 
şi tehnologiei materialelor pentru reactori 
nucleari. Programul de masterat intitulat 
Chimia şi managementul calităţii produselor 
de consum şi a mediului (2 ani), din domeniul 
Chimiei, asigură aprofundarea cunoştinţelor 
în domeniul asigurării calităţii produselor 
de consum (produse alimentare animale şi 
vegetale, detergenţi şi produse cosmetice) şi 
a mediului. Programul de masterat Tehnologii 
şi management în petrol (2 ani) este o 
continuare de tip Bologna a programului 
de masterat tradiţional ce funcţionează din 
anul 2000, şi are ca direcţie de aprofundare 
conducerea unităţilor economice de petrol, 
fiind destinat atât inginerilor chimişti din 
industria petrolieră care vor să cunoască 

noţiuni de economie şi de conducerea unor 
societăţi comerciale cât şi economiştilor ce au 
nevoie de cunoştinţe tehnice.

Burse de studii, de merit şi sociale 
generoase.  Burse internaţionale

Studenţii Facultăţii de Fizică, Chimie, 
Electronică şi Tehnologia Petrolului beneficiază 
anual de circa 110 locuri subvenţionate de la 
bugetul de stat.  Beneficiarii acestor locuri fără 
taxă, dar şi studenţii merituoşi care plătesc 
taxe de studii, pot primi burse de studii sau de 
merit generoase, de circa 250-350 lei lunar.  Pe 
de altă parte, studenţii cu probleme materiale 
deosebite pot beneficia de burse sociale.

Mai mult, studenţii pot profita de numeroasele 
relaţii internaţionale pentru a efectua stagii 
de un semestru la universităţi europene cu 
care facultatea are deja încheiate acorduri 
bilaterale de tip Socrates-Erasmus.  Studenţii 
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în programele de licenţă au posibilitatea să 
obţină o bursă de mobilitate individuală de 
acest tip la universităţi recunoscute din Europa 
(Universitatea Tehnică din Delft, Olanda; 
Universitatea Barcelona, Spania; Universitatea 
din Bologna, Italia; Universitatea Besancon, 
Franţa şi Universitatea din Atena, Grecia, 
Universitatea din Linkoping, Suedia, etc.). 

Proiectele    CEEPUS au permis stagii de 
pregătire ale studenţilor facultăţii în cadrul 
Institutului de Fizica Sistemelor Ionice şi Fizica 
Plasmei din Innsbruck, Austria, Universităţii 
Komenius din Bratislava, Slovacia, Universităţii 
Franz Josef din Ljubljana, Slovenia, Universităţii 
Charles din Praga, Cehia, etc.  

Absolvenţii pot câştiga foarte bine în ţară 
şi străinătate

Absolvenţii specializărilor de fizică şi fizică 
tehnologică la nivel de licenţă sau masterat 

lucrează în principal în industrie, servicii şi 
cercetare, dar şi în învăţământ.  Un număr 
mare de absolvenţi sunt activi în domeniul 
controlului nedistructiv al îmbinărilor 
metalice sau pe bază de polimeri.  Un alt 
angajator important este CNE Cernavoda, 
sau companiile care prestează servicii 
pentru aceasta.  Alte domenii de interes sunt 
metrologia, controlul calităţii produselor sau 
a mediului, domeniul aparaturii medicale 
de vârf dar şi al tehnologiilor avansate cu 
plasmă şi laseri, al automatizărilor, etc.  
Absolvenţii cu preocupări de cercetare 
continuă studiile în ţară sau în străinătate.  
Chimiştii se angajează la unităţi economice 
din domeniul supravegherii calităţii mediului 
şi a siguranţei alimentare, precum Garda de 
mediu, Agenţia de mediu, Oficiul pentru 
protecţia consumatorului, în laboratoarele 
de analize chimice, dar şi firme mici din 
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domeniul farmaciei, medicinei, chimiei 
mediului, chimiei alimentare etc.   

Absolvenţii specializărilor de petrol şi 
gaze, lucrează la firme ce se ocupă cu 
forajul, extracţia, transportul, depozitarea şi 
desfacerea produselor petroliere.   Electroniştii 
lucrează atât pentru companiile industriale 
mari, companiile de comunicaţii fixe şi 
mobile, companiile de televiziune prin cablu 
şi comunicaţii date, dar şi pentru firme mici 
şi mijlocii cu diverse obiecte de activitate, 
precum informatică şi calculatoare, birotică 
si periferice, pază şi supraveghere, depanare 
electrocasnice etc. 

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,35.

A.  Domenii de licenţă:
- Fizică, Specializarea Fizică – 3 ani
- Ştiinţe Inginereşti Aplicate, 

Specializarea Fizică Tehnologică -4 ani
-  Chimie, Specializarea Chimie - 3 ani
- Inginerie Chimică, 
1. Specializarea Prelucrarea Petrolului şi 

Petrochimie – 4 ani,
2. Specializarea Chimie alimentară şi 

biotehnologii -4 ani
- Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, 

Specializarea Electronică aplicată – 4 ani
B. Studii de  masterat
- Fizică - Fizica şi tehnologia materiei 

condensate – 4 semestre
- Chimie  - Chimia şi managementul calităţii 

produselor de consum şi a mediului – 4 
semestre

- Inginerie Chimică, Tehnologii şi management 
în petrol – 4 semestre
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Istoria învăţământului superior din Constanţa 
consemnează existenţa unei Facultăţi de 
Matematică începând cu anul 1961 în cadrul 
Institutului Pedagogic. Numele a fost schimbat 
în 1973 în Facultatea de Matematică-Fizică şi a 
funcţionat astfel până în 1982. După fondarea, 
prin Hotărârea de Guvern 7751 din 1990 a 
Universităţii “Ovidius”, apar specializările 
Matematică-Fizică, Matematică-Informatică 
şi Tehnologie Informatică în cadrul Facultăţii 
de Ştiinţe. Începând din 1995, în cadrul 
Universităţii “Ovidius”  funcţionează Facultatea 
de Matematică şi Informatică. 

Specializărilor iniţiale li s-au adăugat cele de 
Matematică, Matematică-Informatică în Engleză 
şi Informatică. Programele masterale, doctorale 
şi de studii aprofundate completează oferta 

educaţională a facultăţii. În anul universitar 
2007-2008, Facultatea de Matematică şi 
Informatică are înmatriculaţi aproximativ 
650 de studenţi. Misiunea FMI a fost şi este 
de a forma specialişti cu înaltă calificare în 
domeniile Matematicii şi Informaticii, cadre 
didactice competente în aceste domenii, 
informaticieni avizaţi ce pot începe lucrul 
imediat după absolvirea facultăţii. 

Încadrarea pe piaţa muncii:
– Cercetător ştiinţific – Profesor în 

învăţământul preuniversitar şi în învăţământul 
universitar. – Matematician / Informatician în 
diverse domenii de activitate cu profil tehnic, 
economic etc.

Continuarea studiilor: 
Absolvenţii au posibilitatea continuării 

Facultatea de matematică şi informatică
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studiilor prin studii postuniversitare şi 
studii de doctorat, necesare unei cariere 
în învăţământul superior sau în cercetarea 
ştiinţifică academică.

Toate specializările sunt adaptate sistemului 
Bologna şi au programele de studiu afişate 
pe site-ul facultăţii. Este implementat şi 
funcţionează sistemul de credite transferabile 
(ECTS). Pentru anul universitar 2008-2009 au 
fost propuse câte 50 de locuri fără taxă şi 100 
de locuri cu taxă, pentru fiecare domeniu.

La Studiile de Master, începând cu anul 
universitar 2009-2010, vor exista numai 
studenţi de tip “Bologna”, în timp ce în lipsa 
unor prevederi speciale la Studiile Doctorale 
vor putea fi cuprinşi studenţi proveniţi din 
ambele structuri de planuri de învăţământ. 

În ceea ce priveşte baza materială, Facultatea 
de Matematică şi Informatică are în dotare: 
calculatoare de ultimă generaţie obţinute 

prin programe PHARE şi o bibliotecă proprie 
lângă sediul facultăţii, cu săli de studiu, unde 
pot fi consultate circa 6.000 de cărţi. Studenţii 
beneficiază de săli moderne de studiu (cu table 
melaminate, table inteligente şi aparatură 
multimedia): 2 amfiteatre, 4 săli de curs, 5 săli 
de seminarii, 10 laboratoare specializate de 

informatică şi 
10 laboratoare 
de fizică.

 T o a t e 
spaţiile de 
î n v ă ţ ă m â n t 
(laboratoare, 

săli de curs şi seminar, cabinete cadre didactice) 
sunt modern utilate. 150 PC Pentium IV 
conectate la internet sunt la dispoziţia cadrelor 
didactice şi a studenţilor. În plus, există o 
Bibliotecă de Cercetare proprie cu interfaţă 
digitală, orarul pe grupe şi săli, regulamentele de 
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studiu, situaţia burselor şi deciziile Consiliului 
Profesoral fiind disponibile pe web.

Programul University Management System 
(UMS) facilitează secretariatul electronic. 
Studenţii îşi pot consulta situaţia şcolară de 
acasă, folosind aplicaţia UMS.

Admiterea la cursurile de licenţă, masterat sau 
de doctorat se face prin concurs de dosare.

Facultatea de Matematică şi Informatică 
oferă propriilor studenţi merituoşi burse de 
studii, burse sociale, burse speciale în cadrul 
programului Erasmus.

Practica de specialitate este asigurată în 
departamentele IT din universitate şi societăţi 
comerciale.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
7,80.

A. Domenii de licenţă:
- Matematică – specializările: 

Matematică – 3 ani
Matematică Informatică – 3 ani
- Informatică – specializarea: 
Informatică – 3 ani
B. Studii de masterat:
-           Didactică Matematică – 4 semestre
-           Modelare si Tehnologii Informatice 

– 4 semestre
-           Structuri Matematice Fundamentale 

– 4 semestre
-           Informatică Didactică – 4 semestre
C. Studii de doctorat, forme zi/fără 

frecvenţă/taxă/fără taxă, cu direcţiile: 
-           Algebră, Algebră şi Geometrie 

Computaţională (Prof. Mirela Ştefănescu),
-           Analiză Numerică Liniară (Prof. dr. 

Constantin Popa),
-           Analiză (Prof. Dumitru Popa), 
-           Ecuaţii diferenţiale şi integrale (Prof. 

Silviu Sburlan şi Prof. Dan Pascali).
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Facultatea  de Ştiinţe Economice este una 
dintre facultăţile constănţene de tradiţie.
Primele specializări au fost înfiinţate în 
1990: Turism-Servicii şi Relaţii Economice 
Internaţionale. Analizând schimbările 
intervenite an de an în mediul economico-
social al   zonei  s-a considerat   oportunã   
înfiinţarea unor noi specializări precum 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
şi Finanţe şi Bănci. De asemenea, oferta 
educaţională a facultăţii s-a diversificat 
nu numai prin creşterea numărului de 
specializări cerute pe piaţa muncii, dar şi 
prin formele de învăţământ practicate. Astfel, 
sesizând tendinţa de perfecţionare a pregătirii 
profesionale s-au înfiinţat studii aprofundate 
şi studii masterale în domeniile turismului, 

comerţului, serviciilor, relaţiilor internaţionale, 
contabilităţii şi managementului proiectelor de 
afaceri. În acelaşi timp, pe lângă învăţământul 
de zi, facultatea a introdus  în structură şi 
învăţământul la distanţă pentru toate cele patru 
specializări de licenţã.

Evoluţia facultăţii a fost relevantă: de la 
o secţie de  Ştiinţe Economice în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe, la o Facultate de Ştiinţe 
Economice, distinctă în structura universităţii; 
de la aproximativ 100 de studenţi, în anul 
1990-1991, s-a ajuns la 3.915 de studenţi, în 
anul universitar 2006-2007; de la două cadre 
didactice titulare în 1990, la peste 45 cadre 
didactice titulare în prezent.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este 
de a pregăti specialişti cu studii superioare, 

Facultatea  de Ştiinţe Economice
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curs şi seminar, laboratoare de informatică şi 
de merceologie, săli de bibliotecă, cabinet de 
consultanţă. 

Peste 75% din locuri sunt în cămine noi sau 
recent modernizate.

Facultatea are în vedere înfiinţarea unui 
„incubator de afaceri” pentru a acorda 
studenţilor asistenţă tehnică, administrativă 
şi consultativă în domeniul afacerilor. Vor fi 
oferite spaţii în condiţii preferenţiale pentru 
studenţii anilor II şi III care au câştigat în 
competiţia anuală „Cele mai bune idei de 

competitivi în domeniile turism, comerţ, 
servicii, relaţii economice internaţionale, 
contabilitate şi finanţe.

Prin structura planurilor de învăţământ şi prin 
conţinutul programelor analitice ale tuturor 
disciplinelor de studii se urmăreşte formarea 
competenţelor teoretice şi practice, generale 
şi specifice necesare pregătirii specialiştilor, 
absolvenţi de învăţământ universitar cu licenţă 
şi de învăţământ masteral.

Planurile de învăţământ aferente domeniilor/
specializărilor din structura facultăţii sunt 
concepute în sistemul european de credite 
transferabile. 

Facultatea este parteneră în Programul 
european Leonardo da Vinci. În baza acordurilor 
internaţionale de colaborare se realizează 
mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice.

Facultatea de Ştiinţe Economice deţine o bază 
materială corespunzătoare-amfiteatre, săli de 
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afaceri”. 
Criteriile de selecţie a celor mai interesante 

propuneri de afaceri vizează aspecte legate 
de: originalitate, viabilitate, spirit inovator, 
perspectiva de a obţine profit etc. Consiliul 
mentorilor, compus din reprezentanţi ai unor 
instituţii recunoscute, este acela care va 
selecta ideile şi în consecinţă firmele ai căror 
acţionari sunt studenţii, care vor pătrunde 
anual în incubator.

Admiterea la cursurile de licenţă, masterat 
sau de doctorat se face prin concurs de 
dosare.

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă 
propriilor studenţi merituoşi burse de studii, 
burse sociale, burse speciale în cadrul 
programului Erasmus.

Practica de specialitate este asigurată în 
societăţi comerciale de profil.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 

la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
9,17.

A. Domenii de licenţă:
• Economie şi Afaceri Internaţionale 

Specializarea: Afaceri Internaţionale (cursuri 
zi şi învăţământ la distanţă)- 3 ani

• Administrarea Afacerilor, Specializarea: 
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 
(cursuri zi şi învăţământ la distanţă) – 3 ani

• Contabilitate, Specializarea: 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
(cursuri zi şi învăţământ la distanţă) – 3 ani 

• Finanţe, Specializarea: Finanţe şi Bănci 
(cursuri zi şi învăţământ la distanţă) – 3 ani

• Marketing, Specializarea: Marketing 
(cursuri zi) – 3 ani

• Management (cursuri zi), Specializarea: 
Management- 3 ani

B. Studii de  masterat
Masterate de complementaritate:
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• Economie şi Afaceri Internaţionale, 
Specializarea: Administrarea Afacerilor 
Internaţionale – 4 semestre

• Adminstrarea Afacerilor, Specializarea: 
Administrarea Afacerilor în Turism, Comerţ şi 
Servicii – 4 semestre

• Contabilitate, Specializarea: 
Contabilitatea şi Auditul Afacerilor şi 
Administraţiilor Publice– 4 semestre

• Administrarea Afacerilor, Specializarea: 
Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri 
– 4 semestre

Masterate profesionale:
• Domeniul: Administrarea afacerilor, 

Specializarea: Managementul şi Gestiunea 
Financiară a Întreprinderii– 4 semestre

- cursuri de învăţământ la distanţă
- comunicarea are loc în limba franceză
- diploma este emisă de Universite 

D’Auvergne Clermont – Franţa

• Domeniul: Administrarea afacerilor, 
Specializarea: Administrarea Afacerilor în 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii– 4 semestre

- cursuri de zi
- predarea cursurilor se va face atât în 

limba română cât şi în limba franceză
- absolvenţii primesc atât diplomă 

emisă de Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa cât şi diplomă emisă de Universite 
D’Auvergne Clermont – Franţa

• Domeniul: Administrarea afacerilor, 
Specializarea: Asigurarea Calităţii în 
Afaceri– 4 semestre

• Domeniul: Contabilitate, 
Specializarea: Tehnici Contabile şi Financiare 
pentru Gestiunea Afacerilor– 4 semestre

• Domeniul: Economie şi Afaceri 
Internaţionale, Specializarea: Politici 
Europene de Dezvoltare Europeană– 4 
semestre
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Facultatea de Medicină şi-a deschis porţile 
după revoluţia din 1989, fiind acreditată 
de către Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii şi 
Inovǎrii şi Parlamentul României.

Începând cu 1 octombrie 2008 Facultatea 
are un nou sediu în Campusul Universitar, cu 
spaţii adecvate procesului didactic (amfiteatre, 
sǎli de disecţie, laboratoare). Este cel mai 
modern sediu de facultate de medicinǎ din 
ţarǎ, cu dotǎri ultramoderne şi performante, 
care plaseazǎ facultatea noastrǎ alǎturi de 
marile universitǎţi medicale europene.

Facultatea de Medicină din Constanţa 
este prima din ţară care a adoptat sistemul 
creditelor transferabile şi în foarte scurt timp a 
intrat în marea familie a celorlalte Universităţi 
de Medicină din Bucureşti, Cluj, Iaşi, 

Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, facilitând 
în felul acesta mobilitatea studenţilor dintr-un 
centru universitar în altul. Odată cu intrarea 
României în Uniunea Europeană, ca urmare 
a acestui sistem de credite şi a curiculelor de 
învăţământ, studenţii constănţeni au  aceeaşi 
mobilitate pe întreg teritoriul Uniunii.

Folosim în permanenţă cele mai moderne 
metode de învăţământ medical, acordând o 
prioritate deosebită stagiilor clinice. 

Pregătirea competentă a studenţilor noştri 
a fost validată de-a lungul timpului, studenţii 
medicinişti din Constanţa obţinând rezultate 
remarcabile la examenele naţionale de 
rezidenţiat şi de specialitate, unii fiind integraţi 
astăzi în marile centre universitare ale ţării 
precum şi în prestigioase unităţi medicale din 

Facultatea de Medicină Generală
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Franţa, Italia, Grecia, Suedia, USA şi Canada. 
Rezultatele obţinute de cǎtre absolvenţii noştri 
la examenele de rezidenţiat au plasat Facultatea 
de Medicinǎ din Constanţa, an de an, în rândul 
primelor trei facultǎţi de medicinǎ din ţarǎ şi 
anul acesta, la rezidenţiatul din noiembrie 2008, 
absolvenţii noştri au avut aceleaşi rezultate.  

O parte  din corpul profesoral şi din studenţi au 
efectuat stagii în Universităţile de Medicină din 
Franţa, Anglia, Italia, Portugalia, Turcia, SUA. 
De asemenea suntem parteneri în programele 
TEMPUS şi SOCRATES. Păstrăm o legătură 
permanentă cu centrele medicale şi facultăţile de 
medicină din Brest, Nantes, Lille şi Montpellier 
(Franţa), Cadiz (Spania), Lisabona (Portugalia), 
Munchen (Germania). Valoroasele schimburi 
informaţionale şi experienţa acumulată în 
cadrul acestor relaţii medicale şi ştiinţifice au 
crescut prestigiul tinerei noastre facultăţi.

Calitatea corpului didactic, resursele şi 

rezultatele ştiinţifice ale facultăţii noastre,    
oportunităţile naţionale şi internaţionale, 
calitatea vieţii studenţeşti precum şi 
rezultatele înscrise în palmaresul nostru 
reprezintă argumente solide ale ofertei 
educaţionale.

Facultatea de Medicină din Constanţa are 
relaţii de cooperare cu unităţi de învăţământ 
medical din Europa din anul 1991 când a 
fost aprobat un program european de tip 
TEMPUS cu Facultatea de Medicină din 
Brest – Franţa. Aceasta cooperare continuă 
şi în prezent în cadrul Programului European 
ERASMUS – SOCRATES, în fiecare an 
studiind la Brest 2 studenţi de la facultatea 
noastră pentru o perioadă de 6 luni.

Programe TEMPUS au existat şi cu 
facultăţile de medicină din Cadiz – Spania, 
Lisabona – Portugalia, Limoges – Franţa, 
Milano – Italia. 
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În prezent în afara programului cu Brest 
sunt în derulare programele europene cu 
facultăţile de medicină din:

• Nantes – Franţa, unde anual studiază 
pe o perioadă de 6 luni un număr de 4 
studenţi;

• Lille – Franţa, program care va fi 
iniţiat din anul universitar 2008-2009, unde 
anual vor studia pe o perioadă de 6 luni un 
număr de 2 studenţi;

• Palermo – Italia, program care va fi 
iniţiat din anul universitar 2008-2009, unde 

anual vor studia pe o perioadă de 6-18 luni un 
număr de 2 studenţi;

• Viena – Austria, unde anual un număr 
de 2 studenţi efectuează practica de vară (iulie-
septembrie).

Aceste schimburi sunt reciproce, studenţi din 
centrele universitare respective putând studia 
la Facultatea de Medicină din Constanţa.

Studenţii care studiază în centrele universitare 
europene menţionate îşi susţin examenele din 
anul corespunzător pe care-l parcurg, examene 
care sunt recunoscute de către facultăţile 
partenere în cadrul programului ECTS (Sistem 
European de Credite Transferabile).

La Facultatea de Medicină din Constanţa 
studiază în prezent un număr de peste 150 
de studenţi din alte ţări, dintre care amintim: 
Grecia, Bulgaria, Suedia, Norvegia, Danemarca, 
S.U.A., India, Pakistan, Marea Britanie, Sri 
Lanka, Namibia, Nigeria, Maroc, Emiratele 
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Arabe Unite, Egipt, Siria, Liban.
În cadrul pregătirii postuniversitare sunt 

înscrişi 54 de rezidenţi din alte ţări, în diferite 
specialităţi şi de asemenea un număr de 38 de 
doctoranzi.

Facultatea de Medicină Generală oferă 
propriilor studenţi merituoşi burse de studii, 
burse sociale, burse speciale în cadrul 
programului Erasmus.

Practica de specialitate este asigurată în 
clinicile universitare.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
7,13.

ADMITERE 2009
Admiterea în anul 2009 la Facultatea de 

Medicină din Constanţa se va desfăşura 
diferenţiat, în funcţie de specialitate. Înscrierile 
se fac în perioada 10 - 22 iulie 2009.

Data examenului: 23 iulie.

În cadrul studiilor de lungă durată:
1. Facultatea de Medicină – concursul 

constă dintr-un test grilă unic, cu 100 
de întrebări din biologie (Manualul de 
Biologie Clasa a XI-a). Sunt valabile toate 
manualele alternative pentru promoţia 2008-
2009. Studiile au o durată de 6 ani şi sunt 
desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de 
diplomă.
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Nr. locuri: 100 fără taxă şi 150 cu taxă. 
Taxă şcolarizare: 4800 RON/an.
2. Facultatea de Moaşe şi Facultatea de 

Asistenţi Medicali
Concursul constă dintr-un test grilă cu 

60 de întrebări din biologie (Manualul de 
Biologie Clasa a XI-a). Sunt valabile toate 
manualele alternative pentru promoţia 2008-
2009. Modalitatea de calcul a mediei de 
admitere: 80% proba de biologie, 20% media 
de bacalaureat.

Studiile au o durată de 4 ani şi sunt 
desăvârşite printr-un examen de licenţă şi de 
diplomă.

Numărul de locuri : Facultatea de Moaşe - 5 
fără taxă şi 30 cu taxă; Facultatea de Asistenţi 
Medicali - 5 fără taxă şi 45 cu taxă.

Taxă şcolarizare: 3500 RON/an.
În cadrul studiilor de scurtă durată:
1. Colegiul de Balneo-fizio-terapie şi 

recuperare
2. Colegiul de Laborator Clinic
Admiterea se face prin concurs de dosar. 

Media de calcul rezultă din media de absolvire 
a liceului (50%) cu media de bacalaureat 
(50%).

Studiile au o durată de 3 ani şi sunt desăvârşite 
printr-o probă scrisă şi examen de diplomă.

Nr. locuri: Colegiul de Balneo-fizio-terapie şi 
recuperare - 3 fără taxă şi 45 cu taxă; Colegiul 
de Laborator Clinic - 3 fără taxă şi 20 cu taxă.

Taxă şcolarizare: Colegiul de Balneo-fizio-
terapie şi recuperare - 3500 RON/an; Colegiul 
de Laborator Clinic - 3000 RON/an.

Specializarea de masterat: cu durată de 1 an 
după susţinerea examenului de licenţă

- Morfologie normală şi patologică a 
structurilor anatomice

- Chirurgie generală
- Gastroenterologie şi hepatologie
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Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială 
şi Maritimă este una dintre cele mai dinamice 
facultăţi ale Universităţii „Ovidius” din 
Constanţa. Activităţile didactice şi ştiinţifice 
desfăşurate aici au căpătat o largă recunoaştere 
naţională şi internaţională exprimată prin 
strânse colaborări cu universităţi din Bulgaria, 
Marea Britanie, Germania, Turcia şi Grecia, 
prin parteneriate în proiecte de cercetare la 
nivel naţional şi european. Obiectivele noastre 
urmăresc formarea specialiştilor conform 
standardelor înalte ale ştiinţelor tehnice 
actuale, care să împlinească eficient nevoile 
unei economii în formare. 

Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială 

şi Maritimă acordă studenţilor cu rezultate 
meritorii (pentru formele de învăţământ de 
zi - fără taxă sau cu taxă) burse de merit, de 
studiu şi burse sociale.

Bursele private sunt acordate de societăţi 
din mediul economic, pe baza unor criterii 
proprii de selecţie a studenţilor. În ultimii trei 
ani universitari şantierele navale au prezentat 
oferte pentru burse private de studiu şi au fost 
semnate contracte pentru bursele de studiu 
oferite de  STX Europe Yards Tulcea.

Pentru absolvenţii noştri, indiferent de 
domeniul de licenţă şi specializarea obţinută, 
principalii ofertanţi de pe piaţa forţei de 
muncă sunt: şantierele navale, societăţile de 

Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială 
şi Maritimă
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exploatare portuară, societăţile cu profil de 
inginerie electro-energetică, societăţile cu 
profil de inginerie mecanică şi industrială, 
societăţile cu profil de ingineria transporturilor. 
Societăţile şi companiile angajatoare oferă 
oportunităţi în ceea ce priveşte integrarea, 
încă din perioada studenţiei, în activităţi 
inginereşti remunerate.

Specializarea Energetică industrială, din 
cadrul domeniului de licenţă Inginerie 
energetică  beneficiază de colaborări 
academice cu universităţi din ţară şi 
străinatate. Inginerii absolvenţi ai specializării 
Energetică industrială îşi vor desfăşura 
activitatea în toate sectoarele de producere, 
distribuţie şi utilizare a energiei, suplimentar, 
putând fi certificaţi ca auditori energetici, 
inspectori şi manageri pentru întreprinderile 
energetice. Specializarea Sisteme şi 
echipamente navale, din cadrul domeniului de 

licenţă Inginerie navală şi navigaţie se bucură 
de sprijinul permanent al şantierelor navale. 
Specializarea Inginerie economică în domeniul 
mecanic, din cadrul domeniului de licenţă 
Inginerie şi management are drept obiective 
pregătirea specialiştilor de nivel universitar 
cu dublă specializare în domeniul ingineriei 
şi al afacerilor, asigurându-se astfel o viziune 
creativă în domeniul ingineresc şi managerial.

În cadrul domeniului de licenţă Inginerie 
industrială, specializarea Ingineria sudării, 
titlul obţinut este acela de inginer diplomat. 

Specializarea Ingineria sudării, domeniul de 
licenţă Inginerie industrială, pregăteşte ingineri 
specialişti în domeniul proiectării, elaborării 
de tehnologii, executării unor utilaje şi maşini 
destinate procesului de sudare. 

În cadrul domeniului de licenţă Inginerie 
mecanică, specializarea Utilaje şi instalaţii 
portuare, titlul obţinut este acela de inginer 
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diplomat. 
Specializarea Utilaje şi instalaţii portuare, 

din cadrul domeniului de licenţă Inginerie 
mecanică, pregăteşte ingineri mecanici, 
specialişti cu studii superioare în domeniile 
proiectării, fabricării şi exploatării utilajelor, 
instalaţiilor, sculelor şi dispozitivelor destinate 
efectuării traficului portuar. Prin programele 
analitice ale disciplinelor studiate în perioada 
de şcolarizare, absolvenţii specializării capătă 
importante cunoştinţe şi despre mecanizarea şi 
automatizarea activităţilor efectuate în incinta 
portului, protecţia mediului ambiant.

Inginerii mecanici specialişti îşi pot desfăşura 
activitatea în multe domenii, cum ar fi: 
exploatare portuară, şantiere navale, şantiere 
de construcţii, ateliere de proiectare, ateliere de 
reparaţii şi întreţinere, învăţământ.

Specializarea Autovehicule rutiere, din cadrul 
domeniului de licenţă Ingineria transporturilor, 

a fost creată ca urmare a necesităţii pregătirii 
viitorilor ingineri mecanici într-un domeniu 
competitiv şi extrem de dinamic al activităţii 
economice actuale. Titlul obţinut de 
absolvenţi la finalizarea studiilor universitare 
este compatibil cu cerinţele procesului 
european de formare academică în domeniul 
automobilului, iar inserţia candidaţilor pe 
posturi de profil este garantată de cererea 
tot mai mare a agenţilor economici din 
domeniu. 

Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială 
şi Maritimă oferă propriilor studenţi merituoşi 
burse de studii, burse sociale, burse private 
oferite de societăţi comerciale.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,62.

A. Domenii de licenţă:
• Inginerie energetică, Specializarea: 
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• Specializarea Optimizarea exploatării 
porturilor şi a funcţionării utilajelor – 3 
semestre

• Inginerie navală şi navigaţie, 
Specializarea Siguranţa navei şi a transporturilor 
navale - 3 semestre

• Inginerie şi management, Specializarea 
Ingineria şi managementul afacerilor - 4 
semestre

Energetică industrială – 4 ani
• Inginerie navală şi navigaţie, 

Specializarea: Sisteme şi echipamente navale 
– 4 ani 

• Inginerie şi management, 
Specializarea: Inginerie economică în 
domeniul mecanic – 4 ani

• Inginerie industrială, Specializarea: 
Ingineria sudării – 4 ani    

• Inginerie mecanică, Specializarea: 
Utilaje şi instalaţii portuare – 4 ani

• Ingineria transporturilor, 
Specializarea: Autovehicule rutiere – 4 ani

 B. Studii de  masterat
• Inginerie industrială, Specializarea 

Calitate şi certificare în construcţiile sudate - 
3 semestre

• Inginerie mecanică 
• Specializarea Ingineria proceselor şi 

sistemelor termice - 3 semestre
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Învăţământul superior de construcţii în 
Constanţa are o vechime de 32 ani. Din  anul 
1977 până în 1990, a funcţionat cu program de 
studii de 3ani, iar ulterior, începând cu anul 1990, 
Facultatea de Construcţii funcţionează în cadrul 
Universităţii „Ovidius” Constanţa,  cu program 
de studii de 5 ani. Din anul 2005 în conformitate 
cu Legea 288/2005, în cadrul Facultăţii de 
Construcţii funcţionează programe de studii cu 
durata de 4 ani în  domeniile: „Inginerie civilă” 
şi „Inginerie şi Management”. 

De asemenea, în cadrul Facultăţii de 
Construcţii vor funcţiona 5 programe de studii 
de  masterat pe durata a trei semestre (pentru 
absolvenţii de programe de studii de licenţă 4 
ani şi de 5 ani), precum şi Şcoala doctorală în 

domeniul Inginerie Civilă.
Conform prevederilor Legii 288/2005 

privind organizarea studiilor universitare, 
procesul de învăţământ in Facultatea de 
Construcţii  este organizat pe 3 cicluri:

-ciclul I studii universitare de licenţă;
-ciclul II studii universitare de masterat;
-ciclul III studii universitare de doctorat.
Pregătirea profesională în ciclul I de studii 

Facultatea de Construcţii
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universitare de licenţă este structurată pe cele 
doua  domenii şi  cinci specializări. 

Acest mod de organizare permite obţinerea 
după absolvirea ciclului I a diplomei de 
inginer licenţiat în domeniile Inginerie Civilă 
şi Inginerie şi Management, care le conferă 
absolvenţilor:

-competenţe de specialitate privind 
proiectarea şi execuţia construcţiilor civile, 
industriale, agricole, construcţii hidrotehnice, 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;

-activităţi de exploatare, marketing, 
administraţie în domeniu ingineriei civile, 
învăţământ şi formare profesională;

-acces la continuarea studiilor de masterat 
în cadrul facultăţii sau la alte universităţi din 
ţară sau străinătate.

Reorganizarea învăţământului superior 
de construcţii in conformitate cu procesul 

Bologna deschide largi perspective absolvenţilor 
de a fi recunoscuţi si de a se integra in piaţa 
ocupaţională europeană.

Facultatea  de Construcţii  dispune de un 

sediu propriu amplasat in Constanta, str. Unirii, 
nr. 22B, precum si de spatii pentru învăţământ 
în sediul Universităţii din B-dul Mamaia, nr. 
122 – 124.
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Spaţiile proprii destinate activităţilor de 
curs, seminarii şi lucrări de laborator, au 
fost amenajate şi dotate pentru a corespunde 
cerinţelor standardelor de calitate actuale, pe 
specificul facultăţii. 

Facultatea dispune astfel de amfiteatre, 
săli de seminar,  spaţii de cercetare şi 
spatii pentru  laboratoare având destinaţie 
distinctă: Inginerie asistată de calculator; 
Materiale de construcţii; Topografie; Desen 
tehnic şi Geometrie descriptivă; Geologie 
inginerească; Încercări fizico-mecanice; 
Geotehnică şi Fundaţii; Hidraulică pentru 
construcţii; Cercetări hidrotehnice; Pedologie 
şi Ştiinţa solului. Laboratoarele sînt dotate cu 
aparatură competitivă desfăşurării activităţii de 
cercetare.

Facultatea mai beneficiază şi de alte spaţii ale 
universităţii, cum ar fi laboratoare ale Facultăţii 

de Fizică şi Chimie, terenuri ale Facultăţii de 
Educaţie fizică şi Sport, Biblioteca Centrală 
Universitară etc.

În cadrul Facultăţii de Construcţii există o 
Bibliotecă proprie cu o sală de documentare.

 Facultatea de Construcţii oferă studenţilor 
mai multe facilităţi şi servicii sociale:

-burse de merit, burse de studiu, burse 
sociale, burse acordate din fonduri 
extrabugetare universitatii;

-cazări în cămine studenţeşti, contra cost, in 
limita locurilor disponibile pe toată perioada 
studiilor;

-asistenţă medicală gratuita;
-bază sportivă.
 Facultatea de Construcţii a Universităţii 

„Ovidius” Constanţa are parteneriate cu 
facultăţile de profil din ţară, cu facultăţi 
similare din Europa şi cu institute de 
cercetare.
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Mobilităţi studenţeşti la alte universităţi din 
Europa în cadrul programului SOCRATES-
ERASMUS.

Studii de licenţă
• Domeniul INGINERIE CIVILĂ 

(număr de credite 240, durata studiilor 4 
ani).

  În cadrul acestui domeniu sunt 
următoarele posibilităţi de specializare:

− Construcţii civile, industriale şi 
agricole (30 locuri fără taxă + 50 locuri cu 
taxă) 

− Amenajări şi construcţii hidrotehnice 
(20 locuri fără taxă +30 locuri cu taxă) 

− Îmbunătăţiri funciare (20 locuri fără 
taxă + 30 locuri cu taxă)

− Inginerie urbană şi dezvoltare 
regională(20 locuri fără taxă + 30 locuri cu 
taxă)

• Domeniul INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢII (număr 
de credite 240, durata studiilor 4 ani)

În cadrul acestui domeniu se face 
specializarea:

− Inginerie  economică în construcţii (20 
locuri fără taxă + 40 locuri cu taxă)

Studii ciclul II – Masterat: durata 3 semestre,  
număr credite 90:

• Ingineria Structurilor de Construcţii 
(15 locuri fără taxă +15 locuri cu taxă)

• Ingineria şi Managementul Proiectelor 
de Construcţii (10 locuri fără taxă + 15 locuri 
cu taxă)

• Inginerie Costieră (10 locuri fără taxă 
+15 locuri cu taxă)

• Managementul Integrat al Resurselor de 
Apă (10 locuri fără taxă + 15 locuri cu taxă)

• Ingineria Sistemelor Hidrotehnice (10 
locuri fără taxă + 15 locuri cu taxă)
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Studii de doctorat 
Studiile de doctorat  se desfăşoară în 

domeniul „Ingineriei civile”, sub îndrumarea a 
5 conducători de doctorat : prof. univ. dr. ing. 

Virgil Breabăn, prof. univ. dr. ing. Dumitru 
Arsenie, prof. univ. dr. ing. Augustin 
Popăescu, prof. univ. dr. ing. Romeo Ciortan, 
prof. univ. dr. ing. Grămescu Ana Maria.

Taxe de studii
●  4.000 lei/an pentru studii de licenţă
●  2.000 lei/semestru pentru studii de 

masterat
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cercetare conforme cu normele europene. 
Începând cu anul universitar 1999-2000, 
în cadrul Departamentului de Psihologie 
şi de Pregătire a Personalului Didactic din 
Universitatea „Ovidius”, au primit aviz 
de funcţionare specializările Psihologie şi 
Psihopedagogie Specială, forma de învăţământ 
zi. În anul universitar 2001-2002 s-a constituit 
Facultatea de Psihologie, cu cele două 
specializări: Psihologie şi Psihopedagogie 
Specială, impunându-se ca o necesitate şi 
realitate în  contextul socio-economic şi 
cultural dobrogean.

 În anul universitar 2002-2003, Facultatea 
de Psihologie, îşi lărgeşte oferta educaţională 
prin înfiinţarea formei de învăţământ FR 
(învăţământ cu frecvenţă redusă) la specializarea 

Facultatea  de  Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei este o instituţie de învăţământ 
superior orientată către promovarea 
învăţământului de calitate, modern, prin 
stabilirea unor standarde didactice şi de 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
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Psihopedagogie Specială. Începând cu anul 
universitar 2005-2006, activitatea didactică 
se desfăşoară în concordanţă cu cerinţele 
Sistemului European de Credite Transferabile. 

În anul 2005 Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei şi-a lărgit oferta educaţională 
prin înfiinţarea specializării Asistenţă socială, 
forma de învăţământ zi. Prin lichidarea 
Colegiului de Institutori, formă de învăţământ 
de scurtă durată, se înfiinţează, în cadrul 
facultăţii noastre, Specializarea Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar. În anul 
universitar 2007-2008, în urma evaluării de 
către Comisia ARACIS au fost acreditate 
specializările Psihologie şi Psihopedagogie 
Specială, la forma de învăţământ zi.

Absolvenţii Specializării Psihologie pot ocupa 
funcţia de psiholog sau consilier psiholog 
clinician în spitale, policlinici, laboratoare 
de sănătate mentală, cabinete private. De 

asemenea, pot ocupa funcţia de psiholog 
şcolar sau profesor psiholog în instituţii din 
învăţământul preuniversitar şi universitar; 
psiholog specializat în psihologia muncii 
sau psiholog militar în unităţi militare, 
poliţie comunitară, jandarmerie, instituţii din 
sistemul de apărare. Absolvenţii Specializării 
Psihopedagogie Specială pot profesa în 
instituţii din învăţământul preuniversitar şi 
universitar în calitate de logoped, profesor 
psihopedagog, consilier şcolar, profesor 
itinerant; în ONG-uri, fundaţii, asociaţii; 
în calitate de psihopedagog sau profesor 
psihopedagog. Absolvenţii Specializării 
Asistenţă socială pot profesa în calitate de 
asistent social sau consilier pe probleme de 
asistenţă socială în următoarele instituţii: 
Direcţia de asistenţă socială, Centre de 
reabilitare, Comunităţi terapeutice, Centre 
de minori, Penitenciare, Serviciul de 
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Reintegrare şi supraveghere socială, ONG-
uri, fundaţii, şcoli speciale, asociaţii; Direcţia 
de asistenţă socială, Centre de reabilitare, 
Comunităţi terapeutice. Absolvenţii 
Specializării Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar pot profesa în instituţii de 
învăţământ în calitate de educator, învatator, 
manager şcolar.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei îşi desfăşoară activitatea în spaţii 
de învăţământ şi cercetare în trei locaţii 
principale (Sediul universităţii din B-dul 
Mamaia nr. 124, spaţii închiriate pe lungă 
durată la Liceul Energetic – B-dul Mamaia nr 
240 şi Campusul nou – Aleea Studenţilor nr.1). 
Unele activităţi de seminar, laborator, lucrări 
practice şi cercetare se desfăşoară şi la Şcoala 
de aplicaţie Laboratory School Constanţa etc. 
Dotarea cabinetelor, laboratoarelor şi sălilor 
pentru prelegeri şi seminarii este adecvată 

obiectivelor programului de studiu.
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a 

dezvoltat următoarele programe de parteneriat: 
Program “Pianet@ B612”, Universitatea 
“Ovidius” Constanţa – Facultatea de Psihologie 
şi Facultatea de Drept – ANFE (Associazione 
Nazionale Famiglie Emigrati), Palermo, Italia 
(coord. ), cu tema Crearea unui observator 
asupra minorilor în dificultate, 2003-2007. 
Parteneriat Amitie Brest Constanţa, Direcţia 
pentru protecţia copilului, Universitatea 
Ovidius Constanţa – Facultatea de Psihologie, 
cu tema Formarea de educatori specializaţi, 
2004-2007. Parteneriat Fundaţia “Pentru o 
viaţă mai bună” Constanţa, afiliată la HEALTH 
Action Overseas Irlanda şi Facultatea de 
Psihologie, Universitatea Ovidius Constanţa – 
cursuri de formare a specialiştilor în domeniul 
psihopedagogiei speciale (deficienţe severe – 
deficienţe mintale şi neuromotorii), 2004-2007. 
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B. Studii de  masterat:
Domeniul Psihologie
• Psihologie sportivă
• Psihologie militară
• Psihodiagnoza complexă a 

personalităţii
Domeniul Ştiinţele Educaţiei: 
• Educaţie incluzivă
• Terapii de compensare a tulburărilor 

de  comunicare
• Management educaţional
• Educaţie timpurie
• Strategii de comunicare şi învăţare 

eficientă în învăţământul primar
• Didactici aplicate-matematica
• Didactici aplicate-religie
• Didactici aplicate-istorie

Parteneriat Bellarmine University, Louisville, 
Kentucky, SUA şi Univ. Ovidius Constanţa – 
Facultatea de Psihologie, cu tema Integrarea 
şcolară a copiilor cu disabilităţi, 2004-2007.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei oferă propriilor studenţi merituoşi 
burse de studii, burse sociale, burse speciale în 
cadrul programului Erasmus.

Practica de specialitate este asigurată în 
cămine de bătrâni, centre sociale, penitenciare, 
grădiniţe, şcoli şi licee.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,31.

A. Domenii de licenţă:
• Psihologie –3 ani
• Psihopedagogie specială–3 ani
• Asistenţă socială–3 ani
• Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar–3 ani
72



Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ a funcţionat 
iniţial ca un departament în cadrul Facultǎţii 
de Medicinǎ. Începând  cu anul academic 
2007-2008, Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ 
a devenit o entitate distinctă în cadrul 
Universitǎţii “Ovidius”, acreditatǎ CNCSIS.

În primii ani de studii curricula facultǎţii 
cuprinde cu precǎdere discipline  preclinice. 
Disciplinele de specialitate  oferǎ studenţilor 
noţiunile teoretice şi practice în vederea  
formǎrii de specialişti în medicina dentarǎ. 

Propedeutica dentarǎ instruieşte studenţii 
în morfologia dinţilor şi arcadelor dentare. 
Programele analitice ale stagiilor practice 
oferǎ studenţilor abilitǎţi în sculptura 
morfologiei dentare ca şi în elaborarea tuturor 
tipurilor de restaurǎri dentare.

Cursurile şi activitǎţile de laborator ale 
disciplinei de Materiale restaurative  prezintǎ 
categorii variate de materiale dentare şi 
utilizarea lor in clinica şi tehnologia dentarǎ.

Odontologia este o disciplinǎ de bazǎ unde 
se însuşesc noţiunile teoretice şi manevrele 
practice  privind leziunile coronare simple şi 
complicate.

Noţiunile de periodontologie  sunt însuşite 
prin cursuri şi puse în practicǎ la stagiile 
clinice.  

Protetica dentarǎ se studiazǎ începând cu 
anul al 3-lea de studii şi continuǎ pânǎ în anul 
al şaselea de studii. Studenţilor le sunt oferite 
noţiunile teoretice şi practice ale protezǎrii 
dentare complexe.

Chirurgia oro-maxilo-facialǎ se studiazǎ 

Facultatea de medicină dentară
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pe parcursul a trei ani. Curricula oferǎ 
studenţilor cunoştinţele teoretice şi practice ale 
anesteziologiei şi continuǎ cu noţiunile teoretice  
şi practice ale  chirurgiei orale şi în final cu cele 
ale chirurgiei maxilo-faciale.

Ortodonţia şi pedodonţia se adreseazǎ 
afecţiunilor dentare ale copiilor şi tratamentul 
acestora  începând de la leziunile carioase 
simple şi complicate şi pânǎ la tratamentul 
anomaliilor dento-maxilare.

Reabilitarea oralǎ şi Patologia oralǎ sunt o 
parte a procesului educaţional al studenţilor din 
ultimul an de studiu şi reprezintǎ o chintesenţǎ 
a cunoştinţelor acumulate la toate specializǎrile 
în anii anteriori de studii.

Implantologia oralǎ  se adreseazǎ studenţilor 
din anul şase care sunt instruiţi sǎ reabiliteze 
disfuncţiile dento-maxilare prin restaurǎri 
dentare pe implante.

Urgenţele dentare şi medicinǎ dentarǎ 

comunitarǎ se studiazǎ în ultimii ani 
şi pregǎtesc viitorii medici dentişti cu 
problemele curente ale sǎnǎtǎţii oro-dentare 
şi urgenţele dentare.

Studenţii şi cadrele didactice ale Facultǎţii 
de Medicinǎ Dentarǎ sunt implicate în 
activitatea de cercetare care se desfǎşoarǎ 
în cele douǎ centre de cercetare acrediate 
CNCSIS.

În facultate existǎ trei catedre în care 
funcţioneazǎ 42 cadre didactice.

Facultatea de Medicină Dentară oferă 
propriilor studenţi merituoşi burse de studii, 
burse sociale.

Practica de specialitate este asigurată în 
Centrul social sau în clinici universitare. 

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
6,04.
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A. Domenii de licenţă:
• Tehnică dentară– 3 ani                                  
• Profilaxie dentară– 3 ani
B. Studii de masterat:
• Managementul dentar în sǎnǎtatea 

oralǎ 
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Învăţământul   superior farmaceutic 
constănţean Datează din 1992, când în 
Universitatea Ovidius s-a înfiinţat specializarea 
Farmacie în cadrul Facultăţii de Medicină. 

În anul universitar 2003 – 2004, specializarea 
Farmacie a fost acreditată în cadrul Facultăţii 

de Medicină Dentară şi Farmacie.
La 28 iunie 2007 s-a înfiinţat Facultatea 

de Farmacie din Universitatea Ovidius, 
consfinţită prin HG 676 din 28 iunie 2007, 
lucru posibil datorită dezvoltării permanente 
a bazei materiale şi de cercetare şi datorită 
formării de cadre didactice valoroase.

În noiembrie 2007 a fost acreditată şi cea 
de-a doua specializare din cadrul Facultăţii 
de Farmacie, Asistenţa de Farmacie. 

Facultatea de Farmacie oferă studenţilor 
săi un plan de învăţământ modern aliniat la 
cerinţele Comunităţii Europene în domeniu. 
Baza materială a facultăţii conţine laboratoare 
moderne dotate cu aparatură performantă. 
Facultatea se mândreşte cu valoarea cadrelor 
didactice, care au parcurs cariera didactică 

Facultatea de Farmacie
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sociale.
Practica de specialitate este asigurată în 

farmacii şi laboratoare clinice medicale.
Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 

la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,42.

A. Domenii de licenţă:
- Farmacie - 5 ani
- Asistenţă de farmacie – 3 ani.

cu toate exigenţele stabilite pe plan naţional. 
Sistemul de evaluare la nivelul întregii 
facultăţi este unic transparent şi obiectiv, 
constă în teste grilă, ce se regăsesc în baza de 
date care este publică pe internet şi accesibilă 
din prima zi de curs.

Facultatea de Farmacie oferă studenţilor 
săi posibilitatea de a se forma ca specialişti 
capabili de a servi cu competenţă omul 
bolnav.

Dintre avantajele de care se bucură studenţii, 
menţionăm faptul că din anul I şi până în anul 
V ei fac practică de specialitate în farmacii, 
încă din perioada de studii primesc ofertă 
de loc de muncă, unde deseori urmează 
să fie angajaţi ş, până în acest moment, 
toţi absolvenţii sunt angajaţi în domeniul 
specializării în care s-au format.

Facultatea de Farmacie oferă propriilor 
studenţi merituoşi burse de studii, burse 
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Înfiinţarea Facultăţii de Arte în oraşul 
Constanţa răspunde unor necesitaţi de ordin 
cultural şi spiritual, venind şi în întâmpinarea 
tinerilor talentaţi şi dăruiţi artelor  printr-o 
ofertă educaţională ce cuprinde o arie foarte 
diversă de domenii şi specializări.

Existenţa potenţialului uman, a unei baze 
materiale corespunzătoare desfăşurării în 
condiţii bune a procesului instructiv-educativ 
şi a perspectivelor multiple pe care studenţii le 
au după absolvirea acesteia constituie tot atâtea 
argumente pentru dezvoltarea acestei facultăţi. 
În acest sens, putem spune că în municipiul şi 
judeţul Constanţa este o nevoie acută de cadre 
didactice pentru învăţământul preuniversitar 
de cultură generală (şcoli şi licee), dar şi de 
personal calificat, cu pregătire superioară, 

necesar instituţiilor de cultură: Muzeul de 
Artă, Muzeul de Etnografie şi Folclor, Teatrul 
Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski”, 
Teatrul Naţional “Ovidiu”, Teatrul „Elpis”, 
posturi locale de televiziune şi radio, redacţii 

Facultatea de Arte
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de ziare şi reviste de cultură, biblioteci  etc.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport oferă 

propriilor studenţi merituoşi burse de studii 
şi burse sociale.

Practica de specialitate este asigurată în 
spaţiile facultăţii de la baza nautică.

Ultima medie de admitere pe loc fără taxă, 
la studii de licenţă, la admiterea 2008, a fost: 
8,09.

A. Domenii de licenţă:
- Muzică 
- Specializarea Pedagogie muzicală- 3 ani
- Specializarea  Interpretare muzicală – 

canto- 4 ani
- Teatru 
- Specializarea Artele 

spectacolului(Actorie)- 3 ani
- Specializarea Artele spectacolului 

(Coregrafie) - 3 ani
- Arte plastice, decorative şi design 

- Specializarea Pedagogia artelor plastice şi 
decorative- 3 ani

B. Studii de  masterat:

-Arta spectacolului liric- 4 semestre
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Biblioteca Centrală 
Universitară are un profil 
enciclopedic, ştiinţific 
şi didactic. Biblioteca 
Centrală Universitară 
răspunde prin structură, 
funcţionalitate şi servicii 
cerinţelor complexe şi 
diverse de informare, 
studiu şi cercetare ale 
studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor 
şi altor categorii socio-profesionale din 
învăţământ.

Biblioteca universitară a fost fondată în anul 
1961 concomitent cu deschiderea porţilor 
Institutului Pedagogic de 3 ani din Constanţa.

Fondurile de publicaţii 
cunosc o creştere 
ascendentă, ajungând 
în prezent la aproape un 
milion de volume: cărţi, 
publicaţii periodice 
şi seriale, lucrări de 
referinţă, monografii, 
manuscrise, documente 
audio-vizuale, discuri, 

CD-Rom-uri.
Dezvoltarea colecţiilor s-a realizat prin 

achiziţii curente cu lucrări din ţară şi 
străinătate, prin donaţii sau transfer, prin 
multiplicarea şi tipărirea de cursuri, lucrări 
ştiinţifice, exegeze ale cadrelor didactice, 

Biblioteca Centrală Universitară
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prin schimb intern şi internaţional.
Valoarea colecţiilor sale, deja recunoscută 

este sporită de multe volume în ediţii princeps, 
cărţi rare şi cu autograf, manuscrise, fotografii 
şi multe unităţi bibliofile, care depăşesc cifra 
de 3.000 unităţi.

Cea mai veche carte românească existentă 
în colecţiile sale este „Cazania lui Varlaam” – 
1643, iar din patrimoniul universal: „Rerum 
Ungaricum Decades Qvatvor cum Dimidia 
de Antonius Bonfinius” – Frankfurt – 1581.

Biblioteca deţine marile enciclopedii ale 
lumii, unele în mai multe ediţii, dicţionare 
universale, în principalele limbi de circulaţie, 
valoroase albume de artă, hărţi, manuscrise, 
fotografii.

Fondurile colecţiilor speciale s-au îmbogăţit 
an de an prin donaţii ale profesorilor 
care au funcţionat în aceşti 45 de ani în 
Universitatea noastră (Enache Puiu), dar şi 

prin achiziţionarea unor biblioteci aparţinând 
scriitorilor, oamenilor de ştiinţă dobrogeni 
(Alexandru Claudian, Pericle Martinescu).

De asemenea fondul de publicaţii a fost 
sporit, cu preţioase donaţii din partea unor 
instituţii de cultură sau ştiinţifice, cât şi printr-
un efervescent schimb de publicaţii.
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B-dul Mamaia Nr.124, e-mail: id-ifr@univ-
ovidius.ro, tel. 0241 606 450.

Departamentul ID-IFR are drept obiectiv 
principal formarea universitară a absolvenţilor 
de liceu cu diplomă de bacalaureat, prin 
programe de studii finalizate cu examene de 
licenţă. La acestea se pot adăuga şi programe 
de nivel postuniversitar (masterat, studii 
aprofundate), programe de formare continuă 
pentru specialiştii cu studii superioare integraţi 
în activitatea profesională şi programe de 
reconversie profesională, inclusiv de nivel 
postliceal, derulate prin activităţile specifice 
învăţământului la distanţă şi ale învăţământului 
cu frecvenţă redusă. 

Învăţământul la Distanţă (ID) şi 
Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) 
sunt organizate ca alternative la forma 
învăţământului tradiţional şi reprezintă forme 
moderne de educaţie prin care se asigură 
posibilităţi de formare iniţială, perfecţionare 
sau conversie profesională pentru categorii 
largi de candidaţi, fără întreruperea activităţii 
lor profesionale. Acest tip de învăţământ a 
căpătat o extindere deosebită, motivată de 
creşterea dorinţei de educaţie universitară 
exprimată de persoane aflate şi la vârsta 
maturităţii, cu eforturi financiare şi material-
umane cât mai reduse. Astfel, dacă în primul 
an de funcţionare (1999-2000) în activitatea 
de predare-învăţare erau implicaţi 102 tutori 

DEPARTAMENTUL DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  LA  DISTANŢĂ  ŞI  
ÎNVĂŢĂMÂNT  CU  FRECVENŢĂ  REDUSĂ
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şi manageri de curs şi 366 de studenţi, în 
anul universitar 2008-2009 sunt înmatriculaţi 
peste 2500 de studenţi şi sunt angrenate peste 
300 cadre didactice. 

   Dezvoltările recente din domeniul 
tehnologiilor informaţionale şi ale 
comunicaţiilor au produs o schimbare 
esenţială atât în planul necesităţilor de 
dobândire a cunoştinţelor şi capacităţii de 
a răspunde acestora, cât şi în modul în care 
sunt oferite programele de studiu în cadrul 
universităţii. Principala modificare se referă 
la oferta de învăţământ centrată pe nevoile 
studentului, plasat în centrul procesului de 
învăţământ şi pe integrarea tehnologică a 
resurselor de învăţământ distribuite. 

Din acest punct de vedere, Învăţământul 
la Distanţă (ID) se concentrează mai mult 
pe modul în care studentul învaţă şi mai 
puţin asupra locului în care acesta studiază. 

Învăţământul la Distanţă (ID) implică utilizarea 
unei game largi de tehnologii de învăţământ: 
materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi 
video interactive, multimedia, 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 aceştia doresc să se instruiască. 

Programarea disciplinelor în planul de 
învăţământ se face corespunzător duratei de 
şcolarizare la zi. În cadrul fiecărei discipline 
se cuantifică activităţi cu prezenţă în Campus 
(faţă în faţă) de tip activităţi tutoriale (AT) şi de 
evaluare pe parcurs (TC) (echivalentul orelor 
de seminar de la forma de învăţământ de zi) şi 
activităţi aplicative asistate (AA) (echivalentul 
orelor de laborator, proiect sau practică de 
la forma de învăţământ de zi). La acestea se 
adaugă studiul individual pe baza resurselor de 
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învăţare specifice ID care compensează orele 
de curs de la forma de învăţământ de zi.

Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) 
reprezintă o formă integrată de învăţământ, 
specifică specializărilor cu un număr mare de 
ore aplicative (laboratoare, proiect, practică) 
având caracteristici comune atât cu sistemul 
tradiţional cât şi cu sistemul de învăţământ la 
distanţă, ce se adresează persoanelor care nu se 
pot încadra în orarul de învăţământ al cursurilor 
de zi. 

Programele IFR pentru studii universitare de 
licenţă se organizează pe baza planurilor de 
învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe 
de studiu de la forma de învăţământ de zi. 
Cursurile de formare universitară ID-IFR, 
respectă curriculumul specializării respective 
de la învăţământul de zi şi se pot accesa pe 
pagina de web a Departamentului http://idd.
univ-ovidius.ro

Materialele de studiu pentru ID-IFR se 
proiectează de obicei atât în formatul cel 
mai accesibil cursantului, din punctul de 
vedere al tehnicii folosite (calculator, video-
player, etc.) cât şi din punctul de vedere al 
preţului pachetului de curs. De aceea forma 
de prezentare a cursului nu este restrictivă 
(cursuri tipărite sau / şi cursuri furnizate 
exclusiv prin Internet).

Admiterea la formele de învăţământ ID-IFR, 
pentru programele finalizate prin diplomă 
de licenţă se desfăşoară la Facultăţile care 
organizează aceleaşi specializări autorizate/
acreditate la forma de învăţământ de zi, în 
condiţii similare cu admiterea la învăţământul 
de zi, pe baza cifrei de şcolarizare aprobată 
de Senat, în regim cu taxă.

Pentru înmatricularea la programele de 
pregătire prin învăţământ la distanţă şi 
învăţământ cu frecvenţă redusă, studenţii 
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încheie prin secretariatele facultăţilor un 
contract de şcolarizare cu Universitatea 
„Ovidius’ pentru toată durata studiilor. Prin 
contractul de şcolarizare se specifică 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. 

Prin învăţământul de tip ID şi IFR se 
urmăreşte extinderea şi diversificarea 
ofertei de studii a Universităţii. In prezent 
sunt autorizate să funcţioneze la forma de 
învăţământ ID patru specializări din cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice: Afaceri 
Internaţionale (AI), Economia Comerţului 
(EC), Turismului şi Serviciilor (ECTS); 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

(CIG);. Finanţe şi Bănci (FB) şi nouă specializări 
din şase facultăţi la forma de învăţământ IFR:

Facultatea de Litere:  Limbă şi Literatură 
Română - Limbă şi Literatură B (engleză/
italiană); 

Facultatea de Educaţie fizică şi sport: Educaţie 
Fizică şi Sportivă (EFS);

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială 
şi Maritimă: Autovehicule Rutiere (AR) şi 

 Inginerie Economică în Domeniul Mecanic 
(IEDM); 

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe 
agricole: Agricultură;

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative:  
Drept şi Administraţie Publică; 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei:  Psihopedagogie Specială.
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Date de contact

6. Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport

http://www.fefs.ro
Aleea Universităţii, Baza nautică, 

fefs_cta@yahoo.com
Tel. 0241-640443; fax:0241-

640443

7. Facultatea de Fizică, Chimie 
şi Tehnologia petrolului

www.univ-ovidius.ro/faculties/
phys_chem_petr/

B-dul Mamaia nr.124, CP 
900527, CT

dfctp@univ-ovidius.ro
Tel. 0241-606434; fax: 0241-

606434

8. Facultatea de Matematică şi 
Informatică

www.univ-ovidius.ro/math
B-dul Mamaia nr.124 ,CP 

900527, CT
fvasile@univ-ovidius.ro

Tel. 0241-606424; fax. 0241-
606424

9. Facultatea de Ştiinţe 
Economice

www.univ-ovidius.ro/stec
Aleea Universităţii nr.1, Campus, 

Corp A, CT
stec@univ-ovidius.ro 

Tel. 0241-511040; 

10. Facultatea de Medicină 
Generală

www.medcon.ro
Aleea Universităţii nr.1, 

Campus, Corp B, CT
bordei@anatomie.ro

Tel. 0241-605002; fax: 0241-
672899 

11. Facultatea de Medicină 
Dentară

www.dentomis.ro
Str. Ilarie Voronca nr.7 ,CP 

8700, CT
amariei@stomato-univ.ro
Tel. 0241-545697; 0241-

665727, fax: 0241-545697
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14. Facultatea de Construcţii
www.univ-ovidius.ro/faculties/

civil_eng/
B-dul Mamaia nr.124 ,CP 900527, 

CT
constr@univ-ovidius.ro

Decan: 
Prof. univ. dr. ing. Virgil Breabăn 

Tel. 0241/616 399, e-mail: breaban@
univ-ovidius.ro

Prodecan:  
Prof. univ. dr. ing. Mihai Florea 

Tel. 0241/544 484, e-mail: floream@
univ-ovidius.ro

Secretar ştiinţific: 
Conf.univ. dr. ing. Ţepeş Onea Florin
Tel. 0241/545 090, e-mail: tflorin@

univ-ovidius.ro

12. Facultatea de Farmacie
www.pharmaovidius.ro
Aleea Universităţii nr.1, 

Campus, Corp B, CT
pharma-ovidius@univ-ovidius.

ro
Tel. 0241-605050, fax: 0241-

605050

13. Facultatea de Inginerie 
Mecanică, Industrială şi 

Maritimă
www.imim.ro, www.univ-

ovidius.ro/imim
B-dul Mamaia nr.124 ,CP 

900527, CT
secretariat@imim.ro

Tel. 0241-616737; fax:0241-
618372

15. Facultatea de Arte
www.univ-ovidius.ro/arte

Aleea Universităţii nr.1, Campus, 
Corp A,  CT

secr_arte@univ-ovidius.ro
Tel. 0241-522152, fax: 0241-

522152

16. Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei

www.univ-ovidius.ro/psihologie
B-dul Mamaia nr.124 ,CP 900527, 

CT
secretariat_psihologie@yahoo.

com
Tel. 0241-606470; fax: 0241-

606470




